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L 8 SS.

F o r t a t e .

ferste B in d

af risse mine V id ra g

til n»'t L iv s

og min

T id s Historie lod jeg udgaae uden Fortale, fordi det, jeg ellers i
en saadan

künde have at sige, allerede var sagt i den indledende

Deel af selve Skristct
Februar Maaned

1 85 0

i Forbindelse med mit deri paaberaabte i
udgivne S k ris t:

„ F o r den danffe Sta tS

Opretholdelse i dens Heelhed," i hvilket jeg
vcerende i

1848

begyndte og

temmelig

havde bebudet ncer-

fremffredne men ved de

der forklarede Omstcendigheder afbrudte Arbeide.

Derimod er der

A d flillig t,

i det jeg herved

som jeg finder at burde forudstikke,

overgiver det andet B in d til mine Medborgere.
M in

forste Bem arkning

andet Zndhold

er,

at den storste Deel er af er

end man havde kunnet vente.

Neppe vil Nogcn

just antage, at jeg burde have bundet mig til nogen streng T id s 
folge i de Meddelelser over min

Virksomhed

som Forfatter og

Em bedsm andog over de samtidige Bevcegelser i Literaturen og S a m fundsforholdene, der ere dette S k rists Form aal.

M e n det künde

dog synes, at jeg har dvcelet sor lange ved enkelte 2Emner, som
jeg enten i videnskabeligt eller statsborgerligt Hensyn

har sundet

mig opfordret til at belyse, og at jeg derved mere end vedborligt
har fjernet mig fra Tidsfolgen.

Frem for alt künde den Rcekke af

Betraglninger, som jeg har knyttet til Forordningen om Trykkefrihedens Grcendser af 27de September 1799, frembyde S t o f til en

2
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saadan Udscertelse; men foruden at denne Lov lige fra det Dieblik
den udkom og indtil min UdLrcedelse af Statstjenesten er kommet
L saa mangehaande Verorelse med min Dirken og med mit F o rhold til mine Medborgere, har den og, navnlig gjennem det der
af samme middelbar har udviklet sig, faaet en saa betydende Zndflydelse paa vore Samfundstilstande, at der var en scerdeles O p fo rdrlng for mig til at meddele hvad der künde tjene til at scette den
og hvad der staaer i Forbkndelse med Sam m e L det rette L ys z og
der vare mange Sider, hvorfra jeg fandt, at de gjangse Meninger
desangaaende behovede Opklarkng og Berigtigelse.

Zeg er derfor

for det forste gaaet ind paa en udforlig Fremstilling af den n o r
mest foranliggende Periodes Trykkefrihedstilstande, hvorved Forordningen blev fremkaldt;

deri turde der indeholdeS A d flillig t, som

enten er de allerfleste af de Nulevende ubekjendt, eller hvorom der
kun haveö upaalidelige og for en stör Deel aldeles falske Overleveringer.

Endvidere har jeg udhcevet og yderligere retfcerdiggjort og

tildeels ncermere Lestemt de M eninger angaaende den rigtige Fortolkning og Bedommelse af Forordningens meest indflydelsesrige B e 
stemmelfer, som jeg allerede i 1 79 9 sogte at gjore gjeldende.
deles har

Forordningen

i sin Tid gjorde, og om de Aa rsa ge r, hvorfor det

saa snart tabte sig,
om

dens

O gsa a

Frem--

jeg sogt at give en tro Forestilling om det Jndtryk,

samt at berkgtige de almindelige M eninger

Jndsiydelse

paa

Literaturen

og

Samfundstilstandene.

har jeg givet et Overblik oder de Forandringer,

som

efterhaanden foregik i Sam m e gjennem Lovgivningen, saavel som
over den forstjellige O pfatning, der Tid efter anden havde gjort
sig gjeldende af selve Forordningen eller af de senere Bestemmel
ser om Trykkefriheden.
lyst mit Forhold

Herunder har jeg og i Scrrdeleshed op-

saavel til hine Lovforandringer som til de ved

Presselovenes Haandhcevelse fulgte Forholdsregler, og derved faaet
Leilighed til

at berigtige en Mcengde vrange Forestillinger,

som

man derom havde dannet sig, uden at jeg til den Tid jeg stod i

V
Statstjenesten

künde gaae dem i M o d e .*)

A lt dette ville maa-

fiee de Fleste dog finde at vcere i stn O rd en; og om jeg end ikke tor
gjore R e gn in g paa nogen synderlig Stem ning for de af mig over
selve S a g e n fremforte Menknger, hvilke jeg iovrkgt troer at have
tilstrcekkelig begründet, saa vil man dog uden T v iv l erkjende, atm ine
Meddelelser udbrede L y s over flere Partker af vor Trykkefrih eds H i 
storie.

M e n den Deel af forste B in d , hvori man vil vcere meest

tilboielig

til at finde at jeg

var gaaet for langt nden for mir

Form aal, er den, hvori jeg, ved en Rcekke afBetragtninger over
de i den ncermeste T id

efter Forordningen

af 27de September

1 7 9 9 indtil 1 8 1 0 * * ) udkomne Love, soger at gjendrive den P a a stand, at Forordningen dannede en O vergang fra L y s til M orke t
vort S t a t s - og Folkeliv.

D isse Betragtninger begynde S . 2 7 2 og

gaae gjennem det hele B in d , uden engang der at vcere bragte til
Ende.

Jeg var nemlig vel blevet scerdig med den Rcekke af Love

fra bemeldte Tid,

hvilke jeg havde opstillet som indeholdende en

fuldkommen vcerdig Fortscettelse af de velgjorende Reformer, hvorved den ncermest foranliggende Tid var blevet et saa stjont Afsnit
i Fcrdrelandets Historie.

M en

for fuldstcendigen at belyse hiin

Paastand maatte jeg og paa lige M aade gjennemgaae de Love og
Foranstaltninger fra bemeldte Tidsrum , der udgjorde eller syntes

* ) I Forbigaaende bemcerkes, at jeg og i ncervcerende B in d S . 2 6 6 — 268
har havt Anlednin g til at meddele

en

ny for Trykkefrihedens H i

storie og m it Forhold til S a m m e ikke n vigtig O p ly S n in g .
Denne Tidsgrcrndse var ncermest foranlediget ved den Omstcrndighed,
at mine Meddelelser om m it eget L iv nogenlunde var rykket frem
til S lu tn in g e n af 1610, da jeg om-yttede m in forste Em bedsstilling
som A sse ssor i H o f- og S ta d S-R e tte n
fteret.

M en

der v a r deSuden endnu i

med en lige P la d S i H oie1610

udkommet

en af de

meest betydende Love i foranforte R e tn in g, medens der i den senere
Tid ikke findes nogen,

der

künde betragteS som en Fortscettelse af

de reformatoriffe Bestrcrbelser, hvorved
T id havde udmcrrket sig.

den ncermest forudgaaende

VI
at udgjore

et Skyggeparti i Lovgivningen og Statsstyrelsen,

dette blev S . 4 0 2 — 4 03

henviist til et folgende B in d .

i den saaledes L forste B in d tilendebragte Deel
Betragtm'nger

og

Allerede

af de foranforte

havde jeg givet det, jeg i 1 8 4 8 i saa Henseende

havde nedflrevet, en betydelig Uvvidelse, i det jeg udforlig gik ind
paa de omhandlede Anordningers
Stemningerne

ei blot til

meget senere Tider.
vise,

Forhold

den T id

til Menkngerne

da de udkom,

og

men endog i

Herved havde jeg faaet Leilighed til at be-

at de ei blot i fremstridende Retning vare gaaede ud over

Datidens Meninger og Sternnknger, men at de endog i en senere
og

i flere M aader

ikke lkdet fremflreden Tid vare selv af meget

indstgtsfulde og frisindede Mcend blevne angrebne fordi de fluide
vcrre gaaede den forhen bestaaende Retsrilstand for ncrr.

I F o r-

bindelse hermed har jeg og udbredt mig over de Meninger i en
ganfle

modsat Retning

som i den

komne i Veiret og hvorester den
vcrre blevet staaende paa

allernyeste Tid pludselig ere

omhandlede Lovgivning

Halvveken,

og navnlig

flulde

er jeg gaaet

ind paa en omfattende Provelse med Hensyn til de af disse M e 
ninger,

der havde meest Udsigt til virkelig at gjore sig gjeldende

(fee til Erempel de Betragtninger i Anlednkng

af Tiendeforord-

ningen af 8de J a n u a r 1810, der findes S . 2 9 8 — 319).

De

omhandlede Anliggenders störe statsborgelige Vigtighed turde dog
maaflee indeholde tilstrcekkelig Undflyldning for den Udforlighed,
hvormed jeg har

belyst dem, forudfat iovrigt at mine Dom m e

over disse Anliggender maatte findes
tydning.

at have Sandhed og B e -

M e n ved L det ncervcerende B in d at vcere gaaet over til

den änden af de ovenmeldte Rcekker er jeg kommet endnu lcengere
fra den lige V e i

i Fortscettelsen af mit L iv s og min T id s H i 

storie, og det er iscrr det, der har anlediget m ig til i denne F o rtale

at give

en ncrrmere F o rk la rin g ,

hvori jeg dog ogsaa har

lundet det henstgtsmcrsstgt at käste et B lik

over den Deel af det

forste B in d , derstaaer L ncermest Forbindelse dermed.

Forst L n ys-

VII
noevnte Rcekke staaer en under 13de November 1 7 9 9 ,
Uger ester Forordningen

af

altsaa faa

27de September udkommen Anord-

nkng, der, for at banne en til Handelens og andre Virksom hedsGrenes Opretholdelse under den störe Pengeforlegenhed, som da
havde viist sig, bestemt Laane-3ndretning (Deposttokassen), hjemlede
Udstedelsen af en ny A rt Pengesedler
Seddeludgivelse,

(Depositosedler).

Denne

der iovrigt ikke synes L fin T id at have frem-

kaldt nogen Betcenkelighed,

havde jeg i mine L 1 81 5 udgivne i

Eunom ia Iste B in d optagne Betragtninger over det danfie Pengevcesen udhcevet som det forste Leed L en Rcekke

af Love og F o r -

anstaltninger, hvorved Regjeringen var gaaet tilbage fra den B ei,
som den i 179 1 havde indstaaet til vort da faa fkrobelige Pengevcesens O p re isn in g og Befcestelse.

Dette havde jeg ncermere ud-

viklet, ved at vife hvorledes den, sijondt den fra forst

af og

indenfor dens

nogen

oprindelige Begrcendsning

ikke havde viist

stadelig Folge, dog havde brudt Ise n for en mindre streng F o rtolkning af det til Seddelcreditens Betryggelse i 1 791 .givne T ilsagn, hvklken, under den fortsatte og udvidede Benyttelse, hvortil
de senere Tiber
Pengevcesen,

gave An led n in g,

B in d S . 3 — 4).
Leillghed at

forte

Heu til det forstyrrede

der bragte saamange Lidelser over Landet (see dette
Oprindeligvits havde jeg ikke tcenkt ved denne

gaae dybt ind paa Bedommelsen af den F orh o ld s-

regel, der indeholdes i Plakaten af 13de November 1 799.
forekom m ig tilstroekkeligt at udhcrve

hvad

jeg derom

Det

i 1815

havde yttret og ved Sid e n deraf at eftervise, hvor lidet det, efter
de Kroefter og den Retning, som havde viist fig i den nylig tilendebragte Trykkefriheds Periode

(see Iste B in d S . L 5 3 — 270),

lob sig antage,

at Pressen vilde have havt S y n for den betcen-

kelige S id e

hiin

velkommen

af

baade

i

Forholdsregel,
Hovedstaden

hvilken

havde vceret meget

og trindt omkring

i

Landet.

Dette havde iovrigt faaet en afgjorende Bestyrkelse ved den voldsomme M a a d e,

hvorpaa Pressen

i en langt senere T id havde

vm
kästet sig over Ban ke n ,

fordi den ikke havde villet anerkjende en

Berettigelse som der endnu, trods de senere langt fiarpere udtrykte
Tilsagn, fiulde tilkomme Regjeringen til, uden Bankens Samtykke,
at scette Sedler i O m lo b ,

der fiulde gaae og gjelde som Beta-

lingsmiddel i de offentlkge Kasser.
S . 2 8 — 37).

(See herom dette andet B in d

Hertil havde jeg og indfircrnket nüg i den B ear-

beidelse af S a g e n ,

som jeg i 1 8 4 8 havde foretaget.

paany at lcegge Haand

M e n ved

paa Vcerket fandt jeg, at jeg ikke künde

blive staaende dervedz

thi

efter det udvidede O m fang,

som jeg

havde givet mine Betragtninger over de i det omhandlede T id s 
rum udkomne Love, hvori den fremfiridende Retning endnu kräf
tigen viste sig, burde jeg og omhandle de Love og Foranstaltninger, som horte til den anden Rcrkke, paa en saadan Maade, at
jeg derved leverede et vcesentligt B id ra g
hele Regjerings-A and

nu at udtale en besterntere D o m
gels Forsvarlighed

end den,

1 815 havde berort Sa m m e ,
hvilke man

til Bedommelsen af den

i bemeldte T idsrum .

Jeg

havde saaledes

over den oftmeldte Forholdsre-

der

efter den Hensigt, hvori jeg i

laae i mine davcerende Uttringer, i

iovrigt dog maafiee vilde finde en,

fijondt med en

let forklarlig TilLageholdenhed udtrykt Misbilligelse.
saaledes nu

retlige Betydning
der dog m ulig

(see S . 9 — 1 2 ),

saavelsom paa de Tilstande,

künde tjene til Retfcerdiggjorelse for den mindre

strenge Fortolkning,
T ilsa gn ,

Jeg maatte

gaae ncermere ind paa det i 1791 givne T ilsa g n s

som Regjeringen L 179 9 vedtog af bemeldte

thi en ligefrem Tilfidesattelse af samme kan man ikke

med Foie finde i Plakaten af 13de November 1799.

M e n her-

ved kom det ikke blot an paa den umiddelbare Tilstand,

der i

Vieblikket gjorde en Formerelse af Omlobsmiddelet til en ncrsten
uafviselig Nodvendighed, men man

maatte

trcenge

ind i denS

Sammenhceng med de ncrrmest forudgaaede Tilstande og Regjeringens Ledelse af disse.

E n nogenlunde grundig Opfattelse deraf

var nu atter ikke m ulig uden et omfattende Jndblik i de Bestrce-

IX
belser, som Datidens Regjering L andre Retninger havde anvendt
for at afhjcelpe den mangestdige B ro st,

hvoraf Staten leed paa

den Tid Frederik den Sjette som Kron p rin d s tog Statsroret i sin
Haand.

Det forer tkl en

aldeles stjcev D o m over hikn Regje

ring, naar man, med en Forfatter der har leveret en meget vidtloftig

og i hoi

G rad nedscrttende Bedommelse af bemeldte T id s

Finantsbestyrelse

(hvilken jeg

paa

mange Steder i dette Sk rift

har faaet Anledning til at berore),

gaaer ud fra den Forudscet-

ning, at den burde have anstrcenget enhver Kraft, som fandtes i
Staten, for uden O phold at staffe et fast Pengevcesen tilveie.
er vist In g e n ,

Der

der har havt en klarere Jndsigt i Skadeligheden

af Landets vaklende Pengevcesen eller

en mere levende Attraae

ester at see det aflost af et fast, end den davcerende Regjering;
men

den opfattede sin O pgave og

de F o rh o ld , hvorunder den

havde at arbeide for samme, alt for vel til at kunne troe at dette
Form aal lod sig opnaae og vedligeholde ved at betynge det Land,
hvis Statsgjeld

under de ncermest forudgaaede Regjeringer havde

faaet en forfcrrdelig Tilvcert og hvis Skatter ogsaa vare blevne i
et meget betydeligt O m fan g formerede,*) med yderligere Gjelds- og
* ) Je vn fe r dette S k r if t S . 5 6 — 60, h voraf fees, at S k a tte rn e , naar
m an derunder
vandt Folket
men

indbefatter
(hvllket

hvad

S ta t e n

gjennem Tallotteriet fra-

vel ikke hprte under B e g r e b e t

i Virkningen

tun

var

vcrrre).

havde

om

Skat

fra 1762 til 1784

faaet en Tilvcert af rigelig 1Z M illio n e r davcerende C o u ra n t R ig S d a le r, medenS

Landet i den

Tid

ikke var stredet kjendelig frem.

D e n sterste af de saaledes tiikomne Skatte r, den under 23de S e p 
tember 1762 paabudne Kopffat, faldt endda udelukkende paa D a n mark, Hertugdomm et S le S v ig og den D e e l af Holsteen, som alle
rede da stod under K ongenS S c e p t e r ; baade N o rge og den forhen
storfyrstelige saavelsom den da fcrlles Andeel af sidstncevnte H e rtugdomme toge ikke D e e l i det Belob, som ved denne S k a t blev bragt
tilveie, ligesom det og, efter hvad der er udviklet, vilde have vcrret
meget u rigtig t,

om

m an

S ta t e n under Skatten.

da

vilde

have

inddraget disse Dele af

X
Skattebhrder.

D e n lod det derfor vel vcere sig magtpaaliggende,

saavidt de svage M id le r der vare ti'l dens Raadighed tillode det,
at hjcelpe Pengevcesenet ud af den forfaldne Tilstand, hvori den
havde modtaget sammez men

den erkjendte derhos,

at der ved

Sid e n af de Forholdsregler, der umiddelbar fkulde fore til dette
Form aal,

maatte sorges for at oplkve og styrke de aandelige og

materielle Krcrfter i Folket, der künde scette det istand til at bcere
hine og i Tiden ogsaa forogede Afgifter, og at m an derfor kun
langsomt, tildeels gjennem Omveie,

og ikke uden Fare for stun-

dom ved uheldige Begivenheder at

blive for

en T id

künde komme til etaldeles tilfredsstillendePengevcesen.
Regjeringens sunde og veloverveiede P la n

standset,
O m denne

vidner den baade paa

D a n fl og Tydst under 8de J u li 178 5 udstedte Plakat angaaende
Afbetaling af den Kongelige Gjeld til Banken m. v., der, i vor
Tkds S p ro g ,
gram.

kan betegnes

Men

som den davcerende Regjerings P r o 

endnu livfuldere

trceder denne P la n

Rcekke af omhyggelige alsidig gjennemtcenkte Love,
sogte L alle Retninger

frem

i den

hvorved den

at udvikle Fol'kets Krcefter, blandt andet

ved efterhaanden at frigjore disse for de mange hemmende Baand ,
der i den «ldre T id vare lagte paa samme,
de

normest

Jeg

foregaaende

Regjerknger

har derfor sogt at give et tro

hvilke B a a n d under

ingenlunde

vare

Billede

denne herlige

af

losnede.

Regjerings Virksomhed i dens mange Forgreninger og med Hensyn dertil sogt at scette m ig og mine Lcesere ret ind i E ta ts- og
Folke-Tilstandene, baade saaledes som de vare ved Begyndelsen af
hiint T id sru m ,

nemlig

da Kronprindsen traadte i Spidsen

af

Regjeringen og til ncvrmeste Raadgivere kaldte de ypperlige Mcend,
ved hvis M edvirkning Han fik saa meget Godt udrettet, og saa
ledes

som de efterhaanden udviklede sig af de

allerede foretagne Forbedringer
hvad

jeg

havde nedlagt.

har udtalt om. hine Tilstande

finvss Lekrcrfter ved Kjendsgjerninger,

og

S p ir e r,

som de

Jeg tor troe, at
deres Udvikling vil

som tildeels ligefrem ligge

XI
for A lle s Okne, og som iovrigt de, der have oplevet hkne Tider,
ville

kunne gjenstnde

i

saa Henseende er gaaet,

deres Erindring.

D e n Ve i, som jeg i

vil uden T v iv l forekomme de Fleste for

mpisommelkgz men for mig har det vceret en stör Tilfredsstkllelse
derved at vcere blevet end mere befcestet i den Erkjendelse, jeg fra
m in

tidlkge Ungdom

Statsviisd om
Men

og

selv

har ncrret

om hine Mcends

adle og dybe

om den Velsignelse den bragte over Danm ark.

naar

man

holder m ig den lange Tilbagevei til

gode, hvorfor jeg i det Foregaaende har gjort Rede, saa vil man
maastee dog

vanskelig finde fig

i, at jeg, esterat denne omfider

var tklbagelagt, ikke igjen har optaget den Traad, som jeg i B e gyndelsen af dette B in d

havde fluppet, men derimod kästet m ig

ind i en endnu längere Rakke af Undersogelser, der baade i T id
og i Gjenstand fjcrrne fig fra det Afsnit i Fcedrenelandets Histo
rie, hvis Fortscettelse man nu maatte have ventet.

F ra S . 2 1 2

og indtil dette B in d s S lu t n in g har jeg nemlig befattet m ig med
at belyse nogle af de messt betydende S p o r g s m a a l,
holdet mellem de forffjellige Dele,
har fremkaldt.

som

F o r-

hvoraf Staten er sammensat,

D a jeg ikke har paataget m ig at levere „mit LkvS

og min T id s Historie," men ved det „ A f ", der staaer foran disse
O rd , forbeholdt mig V a lg af de Partier i denne Historie, hvorover jeg fortrinsviis künde finde K a ld

tkl at udbrede m ig ,

saa

har jeg deri en vis Berettigelse til at springe omkring i Tiden.
3eg siulde sandelig dog ikke have benyttet denne Frihed i det O m fang, hvork jeg nu gjor det, dersom jeg ikke ved uafviselige P lig thensyn

dertil havde fundet mig opfordret.

Det havde fra flere

S id e r vceret mig beqvemmere og behageligere at anvende noget af
den Tid, som jeg har brugt til hiint AZmne, paa at tildanne en
Deel

af mine

for dette Vcerk besternte Udarbeidelser

navnlig adfiillige yderligere Belysnknger
W m n e r,

af

af 1848,

flere videnstabelige

hvormed jeg som Skribent havde befattet mig.

Men

det gjelder her Fcrdrelandets vigtigste Velfcerdssag, og den er nu
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kommet paa et saadant T u n ,

at Intet kan ligge den,

min Overbeviisning om

der i

hvad

der deler

saa Henseende er det Rette

og Sande, mere paa Hjerte end, efter Evne,
eensidige Forestillinger om dette Anliggende,

at arbeide mod de
der L de senere A a r

have grebet den störe Fleerhed af mine Medborgere, og som atter nu
kunne faae Jndflydelse paa dets Skjcebne.

Saalcenge Fcedrenelan-

dets S a g flulde udkjcempes ved Vaabenm agt vilde det have vceret
uforsvarligt

eller i det mindste

have reist mig

holst betcenkeligt, om jeg vilde

mod det jeg fandt Overdrevent og Eenstdigt i de

Forestillinger, der ved den Styrke og Eendrcegtighed, hvormed de
beherstede alle S in d , gave D anm arks So n n e r en vidunderlig Kraft
til Vaabendaad.

Uagtet de Tvivl, som jeg ncerede om hvorhen

denne Retning omsider künde fore, iagttog jeg derfor til den Tid
en d yb T a u sh e d ; mindst künde de personlige M ishandlinger, hvor
med jeg blev overvceldet, bringe mig til at bryde denne Taushed.
D a ikke blot Vaabnene vare komne til Hvile, men og al rimelig
Udstgt var forsvunden til at de paa ny vilde blive satte i Bevcegelse, traadte jeg vel srem for at bekjcempe de Meninger, der kun
vilde tjene til at forhindre
vor Tapperhed
tilbageholdt alt,

den O rd n in g af Forholv^ne,

og Samdrcegtighed

havde banet Veien;

hvortil
men jeg

hvad der paa sjcerneste Maade künde tcenkes at

kunne gjore Afbrcek i det,

der under de langsomt fremstridende

Underhandlinger maatte vceret

at udrette til D a n m a rks Bedste.

N u da man ogsaa ad denne V e i forelobig har opnaaet alt hvad
der nogenlunde

lod sig vente, vil Fcedrenelandets Skjcebne sor-

nemmelig beroe paa at de,

der som Folkets Udvalgte faae Jn d 

flydelse paa den endelige Afgjorelse,

ikke lade sig forlede til saa-

danne overspcrndte med Sagend retlige og politiste S t illin g uovereensstemmende Fordringer, at Regjeringen

derved lammes i sine

Bestrcebelser for en taalelig O rd n in g af de

forstyrrede Forhold.

Jeg har derfor nu fcrrre Betcenkeligheder og stcerkere O p fo rdring
til atter at oplofte min Stemme i denne S a g end jeg havde i 1850.
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Hvad

der ncermest anledigede

Anliggende,
meget

de Betragtninger

over hint

sorn have faaet P la d s L ncervcerende Skrift, var en

anseet Forfatters

fornyede Angreb

Regjeringen under 15de M a i 1 83 4

paa den Anordning,

gav for Provindsialstcenderne

forsaavidtHertugdommerne angik, men endnu mere paa deovrige
dermed samtidige nye Jndretm'nger.

Ved

denne

Leilighed sial

der, som Folge af et -Parties Underfundighed, der havde Tilhcengere blandt Köngens hoitbetroede Mcend, i Forbindelse med K ö n 
gens

og

Hans

ovrige

begaaet et uhyre
Ulykker,

som i

Naadgiveres

Feklgreb,

ubegribelige Sv a g h e d ,

de senere A a r ere overgaaede Landet.

ved dette S k rift jeg har opholdt mig fra S . 2 1 2 — 3 0 4 ;
tor paastaae,

vcrre

hvori Skylden stal ligge til alle de
D e t er
og jeg

at der i alt hvad Forfatteren har sagt enten Lmod

selve de Jndretninger Han angriber, eller om de forkastelige 3ndflydelser, som derved fiulle have gjort sig gjeldende, ikke er noget
Trcek,

som jo tilstrcekkelig er belyst, og at det deraf fremgaaer,

at Han ikke allene overalt er bleven Beviset skyldig, men at der
og foreligger afgjorende ModLevkiS.
Punkter angaaer fort fra flere Sider.
at der i Stcendernes Jndretning

Dette er endog hvad flere
Det er saaledes efterviist,

ikke er mindste S p o r til Ester-

givenhed mod Holsteenste D nster eller Begunstigelse af Ridderfiabet eller af nogensomhelst aristokratist Retning ( S . 2 2 4 — 235),
og ligesaa lidet noget,

som künde give Holsteenste Jnteresser og

Onster Herredomme i de flesvkgfie Stcender.

M e n det er derhos

lagt for Dagen, hvorledes begge Hertugdommernes Stcender netop
i scer vigtige S ä g e r have
vigste ved S a g e n s
dens Regjeringen

staaet imod hinanden,

og at de fles-

endelige Afgjorelse have faaet M e d h old ,

me-

end ikke har vilst nogen LEngstelighed ved selv

mod begge disse Stcenderforsamlingers M e n in g at scette igjennem
hvad den havde fundet at vcere ret ( S . 2 5 7 — 2 61 ).

Zeg ind-

seer meget vel, at denne Paastand vil overraste Lceserne, der i
saa mange A a r ere vante til at höre og troe det Modsatte, men
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det er dog soleklar Sandhed,
hdis Han vil gjore

hvorom Enhver kan overbevise sig,

sig Uleilighed

med at eftersee mkne Beviser,

i hvilken Henseende jeg tor forudfcrtte at In ge n , efter min O p fo rdring, vil see sig istand til at fremkomme med andre Kjendsgjerninger, der vidne derimod.

K u n maa jeg bcde bemcerket, at hvad

jeg har yttret om de siesvigffe Stcrnders Selvstcendighed lige over
for de holsteensie kun

har Hensyn

til Jndretningens N atur og

til det, der viste sig under de forste Stcrnderforsamlinger,

hvilke

love sig lede af de fände og

hvor-

normest liggeude Jnreresserz

imod jeg ingenlunde ncrgter, at der i de senere Stcrnderforsamlin
ger vifer sig tydelige S p o r af den P artia a n d ,
vare blevne bearbeidede (csr. S . 468). *)
stig paastaae,

at der Intet

Foranstaltninger i
flesvig-holsteenst,

1834
og

Jeg tor saaledes dri-

var mere fremmed for Regjeringens

end

at

hvori Meningerne

en A a n d ,

som man künde kalde

en saadan ligesaa

lidet har viist sig i

den Maade, hvorpaa den behandlede Stcrndernes Andragender og
Betcrnkninger.
rive de B a a n d ,

Regjeringen vilde

vel paa ingen Maade sonder-

som i saa mange Slcegtfolgcr

havde formet de

to Hertugdommer, men den viste den yderste Varsomhed for ikke
at knytte dem fastere til Hinanden.

S e lv

Frygten

for at den

*) D e n K am p, der allerede i den anden flesvigffe Forsam ling fremkom
i Anledning af det der gjorte Fo rflag

om det danffe S p r o g s J n d -

sorelse som T in g - og Fo rre tn in gssp ro g i de Distrikter, hvor det var
K irk e svro g , var ikke en K a m p mellem

en holsieenff og en stesvigff

N etn in g men mellem forskjellige Veftanddele af den flesvigffe Befolkning.

Forflaget fik iovrigt og Stemmeffeerheden for sig, og at det

ei vilde gaae igjennem

uden Modstand, vär allerede sandsynligt af

den G ru n d, at det gik ud paa en Afvigelse fra det, hvortil m an i
ffere Aarhundreder havde

vceret v a n t;

men der var dcsuden alle

rede den T id fra danff S id e forefaldet Adffitligt,
ncrre den M is ta n k e ,

som tjente til at

at der herfra arbeidedes paa S le S v ig S J n d -

lemmelse i Kongeriget;

fra sine S id e r

fligt for private Hensigters Opnaaelse.

har m an vel og benyttet
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Kongelige Mandsstamme om ikke lang Tid künde uddoe, en F rygt
som allerede da gik rneget omkring
der, var dem en G rund
Forhold

til Holsteen,

mere

i Regjeringsmcrndenes Hove-

til at holde Sle svi'g netop i det

hvori det fra

P a a den ene Sid e tcrnkte man flg,
delse med
des,

Holsteen

i

gammel Tid
at hvis

et saadant Tilfcelde

stridigt.

ogsaa

D anm arks F orb in -

kunne

P a a den anden Sid e erkjendte man, at den gamle F o r 

Holsteen

maatte

onste

begge Hertugdommerne
ikke künde opnaaes
mark

til Sam m e

at gjore Danm ark dette Hertugdomme

bindelse frembod vigtkge Grunde,
for

kommet.

ikke künde oprethol-

saa vilde S le s v ig s noiere Tilsiutning

blive benyttet for

var

saadan

man baade i og uden
Sagens

O rv n in g ,

fremdeles maatte blive sammen,

at

hvilket

uden ved at ogsaa Forbindelsen med D a n 

vedligeholdtes,

Eventualitet vilde

en

hvorfor

og

at det altsaa og med Hensyn til hiin

have vceret uforsvarligt nu

vilkaarligen at op-

ophceve hiin Forbindelse.

D e t kan vel vcrre,

at der burde have

vceret anvendt storre Kraft

og Jver for at sikkre det Heles S a m -

menhold; men, ligesom det dog ikke er ganste vist, om det tilsigtede Oiemed derved havde vceret at opnaae, saaledes var det, saalcenge ingen Sikkerhed
lig t,

i saa Henseende var tilveiebragt,

at Regjeringen tog

oge de F a re r,
vcere udsat.

sig Lagt for fra

hvorfor Staten
I

i det

nogen S id e

tilborat for-

omhandlede Tilfcelde vilde

Scerdeleshed vilde det, alle andre Betragtninger

tilsidesatte, have vceret en Feit, om den vilde have afsondret S le s vig saaledes fra Holsteen,

at de i den hidtilvcerende Forbindelse

liggende Grunde for at den danffe Arvefolge, som maatte ansees vel
begründet med Hensyn til Slesvkg, udvkdedes til Holsteen, gik tabte*).
Tanken om en saadan Afsondring kom og forst frem i det Blad ,
som sogte D anm arks Lykke i at det blev Holsteen qvit, for at det
künde forene sig med Skandinavien

og

da bringe S le s v ig med

) „ F o r den danffe S t a t s Opretholdelse i denö Heelhrd"

S . 6 9 — 52.
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som Fcestensgave.

Ligesom alt hvad dette B la d udtalte til Anbe-

faling for denne dets Undlingstanke vkdnede om den stsrste Uklarhed, saaledes er det og vist, at en saadan P la n havde den hele
europceiffe Politik

imod

stg, medens det netop i den stdste T id

har viist stg, at den var rede til at opretholde den dansie S t a t i
dens Heelhed selv til en Tid, da dens Medvirkning kun blev forlangt til at vcerne om D a n m a rks R et til S le s v ig , i det der den
T id

var en Lyst til at give Holsteen den tydske Revolution i

B o ld ,

ja man endog var villig til, naar det kneb, at give den

Deel af S le s v ig ,
Skulde

der var overveiende tydff, med i Kjobet. —

Regjerkngen

L 1834

have

knndgjort sine Grundtanker

angaaende de to Hertugdommers Forhold indbyrdes og til D a n mark i et P ro g ra m ,

saa künde det ikke blevet af andet Jndhold

end det, som ligger i de S . 2 8 6 — 2 8 9 anfprte Udtalelser af en
hedengangen Historieforsker,

som baade den titomtalte Forfatter

og Andre stille i Spidsen af vore AntijleSvigholstenere,

og det

med Ret, naar Slesvigholstenismen fial betegne en Strcrben efter
at sonderrive de naturlige
og S le s v ig

for

og historkste B aand mellem D an m ark

af dette og Holsteen at danne en scerlig Stat,

med Uret derimod, h vis det allerede fiulde vcrre en S le sv ig h o lstenisme at ville Bedligeholdelse af den ogsaa naturlige og historifle ForLindelse, som Regjerkngen stedse havde anerkjendt mellem
Legge Hertugdpmmer.

" ) 3e g har ikke de B in d af „Fcrdrelandet" ved H aan de n ,
Udtalelser ere at lcese,

hvori disse

men af en Artikel, som jeg i sin T id har

ladet indfore i den Berlingffe A v i s

seer jeg, at de blandt andre

S te d e r ere at finde L A argan ge n 1643, N r . 1 12 2— 1125, 1127 —
1128.

„Fcedrelandet" havde og ret vel bemerket, hvorledeS Regje-

ringen gjennem

S le s v ig sogte

men det var bemeldte B la d

at

binde Holsteen ncrrmere til stg,

en T o rn i Vinene, og det udtrykte sin

U villie derover ved den idelig gjentagne Betegnelse af denne Ktroeben som en „Fisten efter Holsteen."
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Forsaavidt oftmeldte Forfatter er vedblevet, ja endog starpere end forhen, har udtalt sin Paastand,
relse for
1 834,
drive

at den fcelles Besty-

begge Hertugdommernes Anliggender forst blev stabt i

uden at Han dog
Mine

L Skriftet

har gjort mindste Forsog paa at gjen„ Fo r den ,danste E ta ts Opretholdelse i

dens Heelhed" derimod fremsatte Jndvendinger, har jeg Eid e 2 1 8
ff. eftervikst de voesentlige Leed
for,

at selbe Foellesstabet var

i

det B e v iis

celdgammelt,

kun stete en under de davcrrende Forhold
dig

jeg der havde fort
og

at der i 183 4

saa godt som nodven-

og derhos aldeles ubetoenkclig Forand ring

et underordnet O rg a n

for

udhoevet adstillige Steder

denne Bestyrelse.

med Hensyn til
D e rh o s

har jeg

i den af Ham paaberaabte Jnstrur for

den flesvlgholsteenste Provindstalregjering, der umiddelbar modsige
Hans Paastand.

O gsaa har jeg Eide 2 7 8 — 2 8 2 bemerket, hvor-

ledes der og forhen vare l o c a l e Myndigheder fcelles for begge
Hertugdsmmerne z deriblandt Statholderstabet,*)

der vilde habe

* ) Dette fcelleS Siatholderfiab saavelsom de svrige fcelles Jndretninger, hvilke Hertugdomm erne fik efterat de vare blevne forenede u n 
der Fyrster af det Oldenborgste H u u ö , er ofte blevet om talt, som
vm det indeholdt noget forfatningsstridigt.

Men

nagtet Christian

den Forste i Privilegierne af 1460 baade forudscrtter scerlige E t a t 
holdere og scerlige Landdage m. v. for S le s v ig og for Grevskaberne
Holsteen og S t o r m a r n , saa

v a r det dog kun ved en naturlig Ud-

vikling af det da stiflede Forhold,

at Fcrllesstabet efterhaanden ud-

videde stg over de oprindelige Grcrndser, hvilket ganske v a r en S a g
mellem Fyrsterne og Stcenderne, uden at D an m ark, hviS Lehnöhokhed over S le s v ig ikke derved blev svcekket, havde nogen N e t eller
nogen In te re sse i at hindre det, og
forend

i de sidste A a r

derom

Opretholdelse" o. s. v. S . 1 7 9 — 160).
end ikke gjorligt,
samme

har der Heller aldrig

vcrret Tanke. ( S e e „ F o r den danffe E t a t s
E ster D e lin ge n

v a r det

at endnu hele S le s v ig , eller hele Holsteen havde

Stath o lve r,

Stath o ld e r for s i n

men det blev n a tu rlig t,
Deel

at K ö n ge n

af begge H e r t u g d p m m e r ,

Hertugen af G o tto rf ingen behovede.

d

havde en
medens
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vcrret af

nok saa stör Betydenhed

som Provindsialregjeringen,

saafremt det havde havt den VirkekredS som det i celdre Tider
havde havt og som
saaledes har

syntes at svare til dets Begreb.

bemerket i Anledning

var vistnok allerede mere end hvad
dent.

H vad jeg

af hikn fornyede Paastand,
der bürde have vceret forno-

M e n bemeldte Paastand, hvorfra man henter sig S t o f for

den H a a n og det Had, man har kästet paa hiin T id s Regjering,
gaaer endnu allevegne igjen, som om det var en almindelig anerkjendt Sa n d h e d ,
maa

og

den er i Scerdeleshed paa et S te d ,

give den betydelig

Vcegt,

gjentagen

ger, at det synes at vcere lagt

i

der

saadanne Vendin-

an paa en indirekte Gjendrivelse

af min Fremstilling, hvilken m an dog ikke udtrykkelig er gaaet i
M ode.
ville

Jeg
have

sial

derfor

en D o m

foranncrvnte Sk rist

endnu

i denne Fortale bede dem, der

over S a g e n ,

om at ville gjennemlcrse mit

S . 1 9 6 — 198.

H er har jeg baade oplyst,

hvorledes det Slesvig-Holsteen-Lauenborgste Cancellies Virkekreds
ingenlunde var, saaledes som i Scerdeleshed den titberorte Forfatter
med B o ld og

M agt

vil have det,

indsircenket til Justits- og

Politisager, men indbefattede saavel alt hvad der udgjor et K u l
tus- og U nderviisnings-M inisterium ,

som en meget stör Deel af

hvad der Hörer til et Jndenrkgsministerium,
udviklet,

hvorledes

navnlig

i

de

i

de for

og derhos har jeg

hele M onarkiet fcelles Collegier,

to Kammercollegier * )

Hertugdommernes

S ä ge r,

baade i det Personale, der behandlede samme, og i selveBehandlingen,

vare afsondrede fra Kongerigets

nes).

H vad jeg om den sidste Deel har bemcrrket, er vel ikke

(for 1 8 1 4 Kongeriger-

saaledes begründet i Lovforskrifter som det, der angaaer den for
ste.

D e t er derfor og det, som m an synes ikke at ville anerkjende.

*) Det

selvsamme gjaldt og

med Hensyn

gier, til Erem pel Generalpostdirectionen,
nemmelig tll de ovenncevnte to,

til de -porige fcrlleS Cotlemen jeg holder m ig for-

som de indflydelseSrigeste.
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Men

det er i

Et

og A lt stemmende med de virkelige Forhold,

hvilke jeg har havt fuldkommen Leilighed iil at Lagttage, og jeg
er vis paa,

at In ge n ,

der har havt Bekjendtsiab

mcd vort for-

rige Collegievcrsen, deri vil kunne paavise nogen Urigtighed.

Da

man imidlertid, uden at agte derpaa, med den storste Titforladelkghed vedbliver at fremstille S a g e n anderledes, og derpaa grunder
den Paastand,

at hele

Landets Ulykke

har

1834, fial jeg, saa trcettende det end er,
lige Kjendsgjerninger,

sin

Oprindelse

fra

endnu meddele adstil-

der vise hvor aldeleS det inden 1 8 3 4 har

forholdt sig saaledes som af mkg forklaret.
Jeg seer, at jeg har forbigaaet en Omstcendighed,

som end

ydermere oplyser den rette Besiaffenhed af den Adskillelse der L de
fcelles Collegier

var mellem Kongerigets

og Hertugdommernes

Sä ge r, den nemlkg, at de havde dcres scerstilte Ordforere i S t a t s raadet, naar Collegiechefen,

der stod

i samme Forhold til begge

S l a g s Säge r, havde Scede i Statsraadet, saavelsom og naar Han
ikke var i dette Tilfcelde, men ved en scerlig Forhind ring var sat
ud af Sta n d
fort

til at besorge Referatet.

som et B e v iis

Jeg har nu fandet an

paa hvor lidet Adskillelsen havde at betyde,

at det var det forste Medlem i Collegiet,

der, uden Hensyn til

Forstjellen mellem D a n m a rk og Hertugdommerne,
gen.

Dette

synes

og

at

vcere aldeles

foredrog S a 

begründet

i det aabne

B re v af 19de A p ril 1 81 9 om S ä g e rs Foretagelse i Statsraadet,
jevnfor det celdre af 20de A p ril 1 8 1 4 . * )

Men

denne Konge-

lige Befaling maa meget snart, jeg flulde Lroe umiddelbart efterat
den var

meddeelt**),

vcere blevet saaledes udtydet

eller foran-

dret, at der i de fcrlles Collegier stulde forholdes som ovenansort,
saaledes som Tilfceldet og havde vceret i den celdre Statsraadslid.

*) Begge i den Nssingste Sämling.
Enten, som jeg snarest troer, ved en mundtlig Tilkjendegivelse til
vedkommenve Collegier eller i alt Fald ved scrrlige Reffripter til
dis-se. Gjennem det danfie Cancelli blev Intet derom udfcrrdiget.
b*

XX
F o r tun at holde mig
ret,

til hvad jeg ganffe umiddelbar har erfa-

saa fandt jeg i 1 8 2 1 ,

da jeg forste G a n g fik den 2Ere i

de to celdre Deputeredes Forfald at foredrage nogle Cancellisager,
to Referenter

for

Nentekammerets

S ä g e r,

W orm ffjold

for de

danffe og v. Essen for Hertugdommernes, og paa samme M aade
forholdtes der stedse baade med Rentekammerets og med GeneralToldkammerets

S a g .r

i den Rcekke af A a r ,

bvori M osting og

Sehested vare Prcesideiiler hver i et af disse Collegier
Medlemmer

af StatSraadet.

Medens

og tillige

fta 1831 disse Collegier

forestodes af Directeurer, bleve Neferaterne paa lige M aade veelte,
naar disse Collegiechefer enkelte G ange havde Forfald, hvilket og
hvad Rentekammeret angaaer blev almindeligt,

efterat en S t a t s -

minister igjen havde faaet Prcesidiet i Sam m e.

Saafrem t In ge n

vil kunne modsige enmr dette eller hvad jeg tidligere har anfort
om de herhenhorende Forhold, saa veed jeg ikke, om man endnu
tor paastaae,

ar Kongerigets

fcelles Collegier

og

Hertugdommernes

Säger

i de

ikke vare adstilte fra Hinanden af anden G rund

eller med anden V irk n in g end sjcellandfle og jydste, eller flesvigste
og holsteenfle indbyrdes.

Men

hvis Nogen

endda maatre ncere

T v iv l om de af mig saa omstcendelig fremsatte Kjendsgjerninger,
hvilket jeg dog ei kan troe, saa har jeg endnu andre Beviser for
det Vcesentlige i min Paastand.

D et Fcellesskab,

som man nu

sinder for godt at betegne som adm inistrativt, var noget M e re ;
det var et le g is la t iv t - a d m in is t r a t iv t ; den forstncevnte Egenfiab
var ogsaa
sin

R o d.

L flt Vcesen den forste, thi L den havde den anden
Det

var

danffe afsondrer,

fordi Hertugdommerne

men

indbyrdes

storstedeels

baave i Rttsvcesenet og i Forvaltningsvcesenet,

havde en fra den
fcelles Lovgivning
at det samme og

maatte vife stg i den til Lovens Haandthcevelse indrettede og ved
samme

bundne

Bestyrelse.

Hertugdommer,
fcetleS Stcenders,

Hvorledes Lovgivningen

efter i flere Aarhundreder
deels

i

for

begge

at have vceret deels i

en fra de to Fyrster,

mellem hvilke
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Herredommet var deelt,

udgaaende fcelles N egjerings, deels L de

enkelte Landsfyrsters Hcrnder, ogsaa ester S le s v ig s Gjenforening
nred D a n m a rk,

blev holdt ganffe ude fta Lovgivningen for dette

R ig e (for hvilket der end ikke udkom nogen Kundgjorelse om det
forandrede Forhold hvori S le s v ig

var kommen til K ö n ge n ),

og

at den derimod i de vcesentligste og meest betydende Forhold blev
fcelles, er omstcendelig udviklet i ostncevnte S k rift: F o r den danfle
S t a t s Opretholdelse o. s. v. S . 186— 193,
at

vcere modsagt.

og vides Heller ikke

M e n naar Hertugdommerne,

Hensyn til Retsvcesenet,

Kirke-

ikke blot med

og Underviisningsvcesenet og de

ovrige Gjenstande,

der bteve henlagte under et for disse indrettet

scerligt Collegium,

men ogsaa angaaende Landbovcesenet, Skatte-

vcesenet, det stemplede P a p ir, Toldvcesenet og overhovedet over saa
godt som

alle

de F orh o ld ,

der horte under Rentekammeret og

General-Toldkammeret, havde andre Love end Danm ark, og disse i
Almindelighed for dem fcelles,

saa var det jo deraf en umiddel-

bar Folge, at hine Anliggender maatte bestyres ester andre R e g 
ler i hine end i dette.

Om

bestyrede af de samme Mcrnd,
have vceret forfljellig.
var

kun en Folge

de end

i Et

og A lt vare blevne

saa vilde dog Bestyrelsen ligesuldt

Forstjelligheden i Bestyrelses-Personalet

af at det ellers ikke vilde have vceret praktist

m uligt vedborlig at gjennemfore

de forskjellige Bestyrelsesregler.

Det maa herved ikke oversees, at der hertil, foruden noie K u n d 
flab om de scerlige Love

for de vedkommende Forvaltnkngsgrene,

ogsaa behovedes Bekjendtffab med Landets ovrige Love og N e ts
tilstande,

hvormed

disse Forvaltningsgrene

jevnligen komme

i

Berorelse, saavel naar der behoves Retternes, Ovrighedernes eller
Communernes Medvirkning, som i mange andre Maader.
Det er sagt, at da dog enhver S a g s Afgjsrelse beroede paa
Stemmefleerhed

L det samlede Collegium ,

VLgtighed,

den forelobige Behandling

om

Hertugdommernes S ä g e r

var

overladt

saa var det af liden
af D a n m a rk s og af

et forskjelligt Personale.
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Denne Vemcerkning vilde vcere flaaende, saaftemt den trufne Tin^
genes Orden var Lygget paa Forudscetningen om to modstridende
Villiesretninger, som vilde gjore sig gjcrldende; i saa Fald vilde
Adstillelsen have vceret saa godt som betydningslos,
legie-Medlemmer, som

mernes Sä ge r, altid vare et Mindretal.
sra en saadan
gaaet ud.

da de C o l-

vare ansatte med Hensyn til Hertugdom

Modscetning i Villien,

D e n Tanke,

M e n det er ingenlunde
den indfone Adstillelse er

der har ligget til G rund,

var derimod

den samme, der og har ledet til de mange Afdelinger efter F a g,
der fandt Sted i Collegierne,

nemlig Nodvendigheden af at de

uligeartede Jndsigter, der kunne

behoves til de forstjellige under

et Collegium hörende Forretningers vedborlige R o g t og
genlunde künde forudscettes
savnedes L Collegiet.

som in 

hos ethvert enkelt Medlem, dog ikke

N a a r dette i sine forstjellige Forretnings-

kredse var Lesat med Mcend, som vare dygtige til at Lestyre de
derhen hörende Sä g e r, saa maatte Enhver i sin Forretningskreds
faae en scrr betydende Jndflydelse, uden dog at blive eneraadig i
Sam m e.

Hans

Colleger

vilde ordenlligviis vcrre tilboielkge til

at flutte sig til Ham som den,

der baade havde störst Erfarkng

og Jndsigt i denne A rt af S ä g e r,

og

tillige bedst Leilighed til

at gjore sig bekjendt med den enkelte S a g ; men de vilde dog ikke
gjore det L Blinde.

I

Scerdeleshed maatte de vide at varetage

det Heles Tarv, saafremt der h os den Enkelte maatte vise sig en
Attraa efter at gkve de JntereSser,

som vare Hans scerlige O m -

sorg anbetroede, en utilborlig Overvcegt.

E n saadan Eensidighed

vilde derfor ikke let kunne holde sig L et Collegium, selv den E n 
kelte, der maatte have nogen Tilboielighed dertil, vilde efterhaanden aflcegge den, deels L den Erkjendelse af det Uberettigede heri,
hvortil Forhandlingerne med Hans

Colleger

maatte fore Ham,

deels fordi Han maatte finde, at Han, ved at overlade sig til stig
Eensidighed, kun vilde stade de JntereSser, som Han onstede at
gjore gjceldende.

Jeg

har navnlig havt Leilighed

til temmelig
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noie at kjende en Rcrkke af Mcend, der efterhaanden have,
Deputerede i
der

Rentekammeret,

som

forestaaet den Afdeling i sanune,

behandlede Hertugdommernes S ä g e r ,

men In g e n

af disse

havde gjort fig ril Opgave ubetlnget at forfcegte disse Statsdeles
seerlig-e Interesser.

D e have meget vel indseet, at deres Stroeben

k ln burde vcere rettet paa en rigtig Ligevcrgt mellem de enkelte
Statsdeles Jnteresser.

Jeg har overalt ikke erfaret, at der mel

lem de danske og de tydffe Medlemmer i Kammercollegkerne har
vcrret nogen gjennemgribende Modscrtnkng i Ansiuelser, hvorimod
der haves mcrrkelige Erem pler p aa ,

at de netop i de Säge r,

hvori der vare stärkt fremtroedende Jnteresser i Hertugdpmmerne,
som til hele Statens V e l skulde overvindes, have vceret i god
Overeensstemmelse.

Saaledes vil det S . 2 0 2 sees,

at det var

den tydfie Deputerede for Rentekammeret, som L Statsraadet foredrog den yderst vigtige Bestatningssag, som blev afgjort ved V e r
ordnung von loten December 1 802, og at Han derunder talte imod
RidderstaLets Paastand om Selvbestatningsret.
ester hvad

jeg har havt Leilighed

mindste ingen

vcesentlig

Ligeledes var der,

til at erfare, ingen, i det

og endelig M eningsforfijel

mellem de

Mcend, der forberedede den ikke mindre vigtige Toldforordning af
l.ste M a i 1 8 3 8 ,

blandt hvilke ogsaa det flesvig-holstenste C a n -

cellies Medlemmer eller i det mindste flere af disse vare.
Det var saaledes vistnok en fra alle S id e r god og veloverveiet Tingenes O rd e n , hvorester Kammersager for D an m ark (til
1 811 for Danm ark og N orge) og for Hertugdommerne behandledes i samme Collegium ,

men at der for de fidste vare scerlige

Afdelinger, besaite med Mcend,

der vare inde L de der gjalvende

Love og fortrolige med de Forhold, som maatte komme i Betragtning ved disse Loves Anvendelse.

Saaledes har og Tingen stedse

vcrret Lndrettet hos os, uden for den körte Tid, hvori Rentekam
meret og General-Toldkammeret, i Overeensstemmelse med Cabinetsordre af 6te J u n i 1771, vare ophcevede,

og tre nye Kam re
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satte i Stedet, et dansk (der tillige var for Colonierne), et norfi
(der og indbefattede Is la n d )

og

Oldenborg og Delmenholst;

en Jndretning, der ret udgjor et

flaaende BevLiS paa

et tydsk for S le s v ig ,

det ringe O verblik,

omdannede R ig e ts vkgtigste Jndretninger.
ligt, at sorn der,
og

navnlig

Holsteen,

hvormed S t r u e n s e e
Jo vrigt er det natur»

med Hensyn til de under de fcelles Collegier

Rentekammeret

og

General-Toldkam m eret

hörende

Forhold, efterhaanden var blevet storre Overeensstemmelse mellenr
D an m arks og Hertugdommernes Love, maa den gjenfldkge Deel
tagelse i Sagerne

vcere blevet storre end den forhen var.

Dette

var navnlig Tilfceldet med Hensyn til Toldsager, esterat Forordningen af Iste M a i 1 8 3 8 havde bragt D anm arks og Hertugdom
mernes Toldlove

Hinanden

ncermere;

ligesom og alle de senere

Forandringer i Toldlovene, der storstedeels have vceret overeensstemmende,

ere blevne bearbeidede baade

af de M crnd,

der noer-

mest havde med R ige ts Toldsager at gjore, og af dem, som B e styrelfen af Hertugdommets
Stcenderindretningen til,

scerlig var

at man

anviist.

O gsa a bidrog

fra begge S id e r sogte mere at

scrtte sig ind i Hinandens Love og offentlige Forhold end forhen.
Fremdeles

turde Personforandringer

have bidraget

noget til at

de to S id e r i Kamrene efterhaanden ere blevne Hinanden mindre
fremmede end de forhen og navnlig endnn i 1834 vare.
crldre T id v a r den

fcelles Deeltagelse saare rin ge ,

nok aldeles ikke uden i enkelte almindelige Sä g e r,

I

en

og viste stg
hvori de for-

fijellige Statsdeles Berettigelser og Jnteresser maatte veies imod
Hinanden, saasom naar nye Skattepaabud stulde indfores.

S e lv

hvad de enkelte Anvendelser af samstemmige Love angaaer,

synes

den ene Sid e ikke at have bekymret fig om den anden.

D e r var

endog til samme Tid dansk og tydsk Referat, hvert for sin Afdeling.

Et

ret indlysende B e v iis

paa

hvor meget Enhver holdt

sig paa sin Side, kan man og finde i det vigtkge Vcrrk, som den
meget erfarne og kundftabsrige Kammermand

M a n d ir (den Tid
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Committeret, siden Deputeret
om

i Rentekammeret), i 1 8 2 0 udgav

det danste Kammervcesen.

3

dette udforlige og noiagtige

Vcrrk ere-Hertugdommerne stet ikke ncevnte uden paa et P a r enkelte Steder, hvor Forfatteren havde at udvikle Jndholdet af A n ordninger for D a n m a rk ,
Hertugdommerne.

der umiddelbar berorte

Forfatteren

havde end

et Forhold til

ikke fundet det forno-

dent at stge noget O rd til Forklaring om hvorfor Han ikke havde
taget Hertugdommernes Kammervcesen med, nagtet der, i al Fald
i den Omstcendighed, at B ogen paa Titelbladet blandt andet blev
betegnet som

en „Haandbog for Embedsmcend i Rentekammeret,"

dertil var saa stör Anledning.

Det er, som om Han ved Rente

kammeret blot tankte sig den danffe Afdeling af samme, i hvilken
Han i en lang Rcekke af A a r

havde vceret en virkfom Arbeider,

og i adstillige A a r Medlem, uden at have bekymret fig
anden Afdeling.

Heraf turde det fremgaae,

om den

at den forhen om-

talte Lempning, som der blev gjort i det bogstavelige Jndhold af
den Kongelige

Befaling

af

19de A p ril 1 81 9

indvortes Nodvendighed, hvorfor jeg

var gründet i en

ikke Heller tvivler paa, at

den foregik strar eller dog inden en meget kort Tid.
hün Lempning ikke var foregaaet,
tugdommerne, v. Essen,
i 1 8 2 4 ),

have

havt

vilde den Deputerede for Her-

i adstillige A a r

at foredrage S ä g e r

Landbovcesen, Skattevcesen o. s. v.,

Saafrem t

(fra W orm stjolds D od
angaaende det danste

hvilke vist

vare denne med

Hertugdommernes Kammervcesen, saavelsom med deres ovrige F o r
hold scerdeles fortrolige M a n d omtrent ligesaa fremmede, som de
flesvigste og Holsteenste, for ikke at tale om de lauenborgffe, vare
M a n d ir. * )

*) I

vore juridlffe Lcerebeger finder m an Heller ikke mere Henblik til

Hertugdem merneS Net end i M a n d i r 'S Vcrrk til dereSKammervcesen.
Zeg turde vcrre den ferste af vore juridiste Forfattere, som dog ved
adstillige Leiligheder har berprt Hertugdem m ernes Net.
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D et künde iovrigt med Hensyn til de Klager, der ere forte
over den L 1 8 3 4 oprettede Provindsialkegjering, end ikke vcere af
nogen Vigtighed,

om de danske

Hertugdommernes S ä g e r
mindre Betydenhed.
vare underkastede

Medlemmers Jndvirkning

paa

i de fcelles Collegier var af mere eller

Da

alle bemeldte Regjerings Beflutninger

Provelse

af

de hervcerende hoiere Collegier,

hvilke og vare bemyndigede til at foreffrive dem bindende Regler
for Sagernes B e h a n d lin g,
hine Mcend

til at

saa blev der samme Leilighcd

for

indvirke paa slesvigske og holsteenfie Sä g e r,

som de havde havt forhen, da disse S ä g e r gik gjennem de vedkommende Overretter.
M a n har endvidere sagt,
Bestyrelsen

var

at hvad der i Lovgivningen og

af Adstillelse mellem Danm ark

og Hertngdom-

merne, eller af Forbkndelse mellem disse, allerede af den G ru n d
var uden D etydning,

at Köngen

det hele danske M onarki.

var uindskrcenket So u ve ra in i

F o r denne Bemcerkning synes de samme

Forestillinger om den uindstrcenkedeKongemagt at ligge til G rund,
der for nogle A a r

siden saa

flittig

bleve anvendte for at lcegge

denne M a g t for Had, men som nu ved slere Leiligheder benytteS
for at hcevde Noget,

som Kongerne

og formeentlkg buroe have gjort,

af deres Magtfylde

men ifolge den Begrcrndsning,

inden hvilken de brugte den,

ikke havde gjort.

linger ere imidlertid

afvigende fra den

aldeles

künde

hvoraf Köngen og Folket var gjennemtrcvngt.

D isse

Forestil

Retsbevidsthed,

Ved at lose K o n -

gemagten fra de Baand, som RigetS celdre Forfatning havde lagt
paa samme, var det ingenlunde Folkets Tanke at indfore en vilkaarlig R e gje n n g,

og

ligesaa lidet var

det enten Frederik den

Tredies eller Hans Csterkommeres Tanke at den ubundne M a g t,
som var nedlagt i deres Hcender, kuyde benyttes vilkaarlig.

De

erkjendte, at M agten kun var dem givet til Vcern om A lle s Ret
og Velfcrrd,

og at det dertil var nodvendigt,

at Köngen, for-

saavidt dens Udovelse ikke ganske künde overlades til Andre (saa-

xx vn
ledes som Tilfceldet blev ined Hensyn til de egentlkge Netssager),
ikke tog nogen Beflutning
afgjores,

forinden de Anlkggender, som fiulde

vare paa den M a a d e ,

som Ledst betryggede veres rette

Opfattelse og Bedommelse, provede af
M cend,

ved hvis R a a d og Veilednkng

oplyst,

at Han

flutning.

indstgtsfulde paalidelige
Han künde blive saaledes

künde tage en retfcerdkg og hensigtsmcesfig B e 

Gansie kort ester at Frederik den Tredie havde mod-

taget Enevoldsmagten

og lcenge forend Kongeloven

blev t il, * )

indforte Han derfor adflkllige Collegier, hvorigjennem de forstjellige

Grene af Forretninger

disse et geheime Statsraad.
Enevoldsmagtens Stifter

flulde

behandles, og i Spidsen af

D e n omhyggelige Statsorden, som

saaledes uopholdelig satte i den ophce-

vede Forfatnings Sted, blev og, med körte Afbrydelser, som vare
meget

beklagelkge,

rkngsmaade,

kun

Grundlaget for

den hele fremtidige Regje-

at der esterhaanden stete de Forandringer og

Lempninger, som Forholdenes Udvikling fandtes at tilsige.

H er-

tugdommerne, horte oprindeligviis ikke under Köngens souveraine
Myndighed.
over

H a n havde kun et deelt og indstrcenket Herredomme

samme og

det uden Forbindelse med Hans Regjerkng over

Kongerigerne.
danste Konges

Men

som

de esterhaanden

udeelte Regjering, blev Han,

ei der blev indfort, d og,

kom ind under den
uagter Kongeloven

som Folge af de forrige forfatnings-

mcessige Skrankers O p h o r, i Gjerningen ikke synderlig mere ind
strcenket

i

deres

Styrelse end i Kongerigerne.

Jmidlertid lode

Kongerne dem beholde deres forrige sceregne Retstilstande,

for-

saavidt det künde bestaae med deres Eneregjering, og det FcelleSstab, hvork hine Lande kom med Kongerigerne k Hensyn til Udenlaiidspolitik,

F o rsva rs-

og Finantsvcrsenet.

Statsraadet

og de

Sam m e ncermest staaende RegjeringSorganer for Kongerigerne fik
saaledes og Deel i Hertugdommernes Styre lse, men med T ilfo i-

) Ved den saakaldte P r o v in d fia l-O rd n in g af 4de Novem ber 1660.
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ning af de fornodne nye Led og med saadanne Forandringer og
Lempninger, som behovedes for at sikkre dem deres sceregne R e tstilstandes Opretholdelse og hensigtsmceösige Udvikling.
Undersaatter i alle

Monarkiets

Dele

holdt

stg

Köngens

forvissede

om,

at de Grundvolde, hvorpaa deres anerkjendte Netstilstande hvilede,
vilde blive urokkede,

uagtet dksse

i deres

M aader maatte afcendreS og forbedres.

Enkeltheder

i mange

Det er saaledes en M i s -

kjendclse af vor forrige ForfatningS Vcesen, naar man mener, at
de af vore K o n g e r, lkge fra den T id , Regjeringen over Hertugdommerne blev lagt i deres Hcender, anerkjendte Grundscetninger
for Maaden, hvorpaa de vilde udeve deres M a g t over dksse Lä n 
de, vare et Intet, fordi de ikke vare omgjcerdede med nogen forfatningsmcessig G a ra n t!.*)
gerigerne,
voldsmagt,
dete,

Hvad vilde man have sagt i K o n -

saafremt Köngen i disse vilde have benyttet sin Enesom dog der havde en klarere og besterntere B e g rü n 

uden at agte paa

de stadig

iagttagne Regler og Former,

hvorved Borgerne fandt sig betryggede mod dens vilkaarlige B r u g ?
Det vilde vcere

en Misforstaaelse om

sagt til Retfcerdiggjorelse

for den

man af det jeg har

i 1 83 4 oprettede Provindflal-

regjering for Hertugdommerne, vilde flutte, ar jeg og nu maatte
tage Ordet

for dens Fornyelse.

ganske forandret

derved,

mod

deres Landsherre

ger,

og at de —

for dem —

hvad

at

for

D e n forrige Netstilstand blev

Hertugdommerne

grebe til Vaaben

at gjennemfore uberettigede F ord rin 

der vel

endnu mere har fordcervet A lt

til Tider, da Revolutionsrusen burde have vceret ud-

sovet, med Haardnakkenhed ere vedblevne at fortscette den forbryderffe B e i

de havde indflaaet, uagtet Leilighed var given til en

taalelig Udjevning.
som

endnu

Herved have de forskjertset den Berettkgelse,

af vor ncrrvcerende

Udbrud var blevkn anerkjendt.

Konge kort forend
Og

Opstandens

det er nu blevet en a f K o n -

I e v n f s r : F o r den danffe S t a t s Opretholdelse o. s. v. S . 195, 199.
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g e n , i Forbindelse
flutning, at hvert

med E u ro p a s

vigtigste M a g ie r vedtagen B e -

af disse Hertugdommer sial have sin sarsiilte

Lovgkvningsmyndighed

og

med denne Beflulnkng,

sin

sarsiilte

hoieste Regjering)

men

som man hverken fra den ene eller den

anden Eide kan modscette sig, er en falles local Regjering blevet
en Umulighed.
D e S . 3 0 4 — 340 meddeelte Undersogelser ere foranledkgede
ved en Besiyldning

som under Trykningen

srem mod de M a n d ,

af dette Sk rist kom

til hvilke Frederik den Sjette havde betroet

Hertugdommernes Anliggender.

Under S le s v ig s Bestyrelse af en

overordentlig Regjeringscom m issair bteve nemlkg io Rescripier af
1 8 1 0 og 1 8 1 1 ,

hvortil vor

Presse

forhen

ikke synes at have

lagt M a rke , fremtagne og satte i Kraft, der vidnede om at K ö n 
gen havde vcrret betankt paa efterhaanden at kndfore D a n s i baade
som

Kirke- og Skole-

alle til S le s v ig

og

som

T h in g -

hörende Distrikter,

og

Forretningssprog i

hvori der tales D a n s i)

da Köngens saaledes tilkjendegivne V illie

og

ikke havde faaet nogen

V irk n in g, saa var man let fcerdig med den Besiyldning, at hine
Köngens Tjenere, enten ligefrem havde vceret Hans B efaling overhorige etter ved R a n k e r omgaaet den.
dette,

M a n kan ikke nagte, at

der rillige vilde fore til en Stadfastelse

af den K raftlo s-

hed man saa gjerne vil tillagge Frederik den Sjette, har en tilsyneladende G rund for sig, der mangler med Hensyn til de ovrige
Sigtelse r,

man

har

tilladt sig mod Datidens Regjering.

Da

jeg nu Lmkdlertid var fuldkommen overbeviist om, at denne M i s 
tanke var aldeles uforsiyldt,

sandt jeg mig opfordret til at give

en udforlig Fremstilling af Forhold, som synes at vare lidet bemarkede af den narvarende S la g t , men hvorved jeg haaber at det
vil blkve indlysende for
fuldt O v e rla g

havde idetmindste

relsen af hikn Hensigt.
at udhave

mine Medborgere,

Herunder

for Tiden

at Köngen selv med
opgivet Gjennemfo-

er jeg kommet til allerede her

et meget indflydelsesrigt Vendepunkt

i Frederik den
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Sjettes R e gje rin g ,

og

derved forlods

at levere et ikke uvigtigt

V id ra g ril den Deel af Hans Negjeringshistorie, som
faaet

sin P la d s i ncervcerende B in d ,

vilde have

dersom ikke de ovenforkla-

rede Aarsager havde bevceget mig til at anvende det paa
Maade.

anden

De, der ere noget fortrolige med Lovene og Regjerings-

foranstaltningerne til de Tider, hvorom her er Tale, turde alterede
L de Antydninger, jeg ved den Leilighed har givet, have N ok for
at erkjende det Berettigede i de tre Afsnit, som jeg har sat L den
forevigede

Konges

Re gje rin gstid ,

hvilket iovrigt

vil finde sin

yderligere Udvikling i det Folgende.

Det

delse at jeg

paa at udtale min M e n in g

derunder er gaaet

om en noget uheldig
flaaet.

Men

ind

er ikke uden O vervin-

B e i som Köngen en Tidlan g

stulde jeg give

indre Historie i min T id ,

havde

ind-

en tro Oversigt over D an m arks

künde jeg dog ikke undgaae enlen her

eller et andet Sted at udhceve hiin Begivenhed og dens Folger.
Det fijonne Billede af Frederik den Sjette som Menneske og som
Regent,

hvoraf de W ld re

B arn d om af,
greb,

blandt

os have vceret fyldte fra vor

lider desuden mindre

Han i en vis Deel

ved en Erkjendelse af M i s -

af sin Regjering havde begaaet,

end

ved den Forudscetning,

at Han ikke har havt den Opmcerksomhed

eller

behovedes

den K ra ft,

stuffe,

som

for ikke at lade sig saa grovt

som Han maatte have gjort, saafremt Han,

vcere kommet til Erkjendelse af MiSlighederne
den omhandlede V e fa lin g,

uden selv at

ved Udforelsen af

havde taalt at Hans B illie blev sat

tilside af dem, der vare ncermest kaldede til at bringe den i Udforelse.
F ra flere Sid e r beflcegtet med foranforte af Köngen begyndte
men igjen standsede Bestrcebelse var en anden Foranstaltning, som
Han gjorde i det samme Afsnit
A a r igjen lod falde,
gjeringscomrnissair

af sin R egjering,

og om nogle

men som ogsaa af den overordentlige N e -

i S le s v ig

paa ny er blevet optaget, den at

Kjobstcederne i Hertugdommerne, med enkelte Undtagelser,

stulde
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hcnlcrgges under Amtmcendene eller andre lige med disse staaende
Embedsmcend som Overdirecteurer.
nok har

Denne S a g , der forhen vist-

vceret Ordforerne k vore Blade aldeles ubekjendt,

esterat den ved dens

har,

Fornyelse er kommet tkl deres Kundfiab,

fremkaldt omtrent lignende Dom m e som den nylig foran omhandlede.

Jeg har derfor S . 3 4 2 — 350 udfvrlig udviklet de mange-

sidige Grunde,

der talte mod den betydelkge Forandring i Kjo b-

stcederries Forvaltning, som i hiint Afsnit af Frederik den Sjettes
Regjering blev paabuden, og jeg tor troe,

at det deraf vil blive

klart, at de der maatte have raadet Ham til igjen at opgive den,
ingenlunde fortjene derfor at dadles.

Jv v rig t sial jeg her gjen-

tage at hvad jeg har udtalt, deels om denne Foranstaltning, deels
om den tilstgtede Udvidelse

af

det danske S p r o g s

Om raade i

S le s v ig , ikke gaaer ud paa at begründe nogen Daddel over den
overordentlige Regjeringscom missair, forsaavidt Han igjen har sat
det i Kraft, der var forfaloet, thi jeg maa erkjende, at F orho ldene nu i mange M aader vare blevne forandrede.
Det Afsnit,

der begynder S .

3 5 0 og ender S . 359 gaaer

ud paa, i Henhold tkl de forudgaaende Undersogelser,

yderligere

at udhceve, hvorledes det, saafremt der fra dansk S id e var G rund
til at anke over den eiendommelkge Retstilstand som Hertugdommerne node, dog vilde

vcrre urerfcerdigt, at käste Skylve n paa

Frederik den Sjettes eller Christian den Ottendes Regjering, men
at Anken maatte

gaae

derncest til P e t e r

tilbage til F r e d e r i k den F j e r d e ,

Andreas

Bernstorff.

og

T il hiin Konge

fordi Han esterat vcrre bleven Herre over hele S le s v ig , dog holdt
det i Lovgivning
i Fcrllesffab
D e e l;

og Statsstyrelse afsondret fra D a n m a rk ,

med Holsteen,

ffjondt

Han

men

deraf kun havde en

til den ncevnte Minister, fordi Han havde afgjsrende 3nd,

flydelse til den Tid,

da S le s v ig

ved den storfyrstelige Afstaaelse

blev Köngen af Danm ark flkkret, og denne tillige blev Herre over
hele Holsteen, i hvilken T id der altsaa künde synes at have vcrret
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Anledning til at forandre den didtil fulgte Regjeringsmaade, men
dette aldeles ikke fleete, hvorimod Han
forrige Fcrllesstab
gjorde lidet

i Lovgkvm'ng

og

fuldkommen

Regjeringsmaade

for at bringe Hertugdommerne D an m ark

medens 1)er netop under de Negjering'er,
meget

hcrvdede det

ondt,

fordi de ikke

og

kun

ncermere;

som nu maae Here saa

have varetaget Danm arkö

dets T a rv ligeoverfor Hertugdommerne,

er gjort

Ret

og

saare meget L

denne Retning, og derved tildeels fremkaldt Misfornokelse sammesteds.

M en,

ligesom jeg i mit S k rift:

Opretholdelse i dens Heelhed"

„For

S . 2 0 8 — 220

den danste S ta ts
havde udviklet.de

vigtige Grunde, der talte for Fredenk den Fjerdes Behandling af
dette Anliggende,
mindre

vigtige

saaledcs har jeg
G ru n d e ,

her kortelig antydet de ikke

der maae

antages

at have bestemt

B e r n s t o r f til at blive ved den af Frederik den Fjerde antagne
og siden stedse vedlkgeholdte Grundscetning.
storfs N a v n

Jovrigt turde B e rn 

Lndeholde en kräftigere Netfcerdiggjorelse for

Ham

end mine Grunde.
D et
Trcek

paafolgende Afsnit

af Historien

ikke kan

S . 3 5 9 — 3 6 7 indeholder adstillige

fra forstjellige Tide r,

opvises nogen Periode,

der godtgjore, at der

hvori Forholdet mellem D a n 

mark og Hertugdommerne havde vceret saa lykkeligt som det var
fra 1 7 2 0

og isoer i dette Aarhundrede havde udviklet stg,

saa-

lcenge indtil det blev forstyrret ved ulykkelig Tvedragt.Zeg künde vcere fristet til ogsaa at medgive nogle O rd for
at forberede Lceserne paa de ovrige Afsnit af ncervcrrende B in d ,
der deels befljcestige sig med Undersogelser og Betragtninger . over
historifle Forhold, der have havt afgjorende Zndstydelse paa Udviklingen af den statsretlige S t illin g mellem Monarkiets forstjel
lige Bestanddele, og h v is

rette O pfatning

er af Vigtighed for

en sund Bedommelsc af den Tingenes O rd n in g,
i

M o de

(S.

det aldeles

3 8 7 — 3 9 8 og S . 4 8 9 ) ;

deels

Ugrundede i de A n k e r, man har

som vi nu gaae
udforligcn
fo n

oplyse

over Negje-
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ringen i Frederik den Sjettes sidste A a r og Christian den Orten
des hele Tid

med Hensyn

til

Sam m es Virksomhed i et vkgtigt

Anliggende (Toldvoesenet), hvori den netop har viist de alvorligste
Bestroebelser for at udjevne den vcerste Ulighed mellem D an m ark
og Hertugdommerne, der var blevet tilbage,
nagtet de Omstoendigheder
fuldstoendigere Opnaaelse,

der

traadte

i

hvilke Bestroebelser,

Veien

ogsaa havde fort

for Hensigtens

til et for Danm ark

meget gavnligt finantfielt Resultat ( S . 4 0 4 - 4 8 9 ) .

M e n denne

Fortale er allerede blevet saa vidtloftig, og der staaer endnu A d skilligt tilbage,
at dersom

som jeg i den bor anbringe.

Jeg

tor og troe,

det er lykkedes mig med Hensyn til det, der fremfor

A lt har sat Gemytterne i Bevcegelse, at voekke mine Lcesere til at
indlade sig i en Provelse af de Forestillinger,
Fleste ere indtagne,

saa

hvoraf vistnok de

vil intet videre vcere fornodent for at

ogsaa de ovenncevnte Dele

af dette Sk rift künde finde Jndgang.

Derimod kan jeg Lkke tilbageholde nogle Bemcerknknger, der gaae
ud paa ret at lcrgge mine Medborgere paa Hjerte, hvor vkgtigt
det netop nu er,

at man gaaer ind paa en saadan Provelse.

D e n uundgaaelige O m ordning af vore Statsforhold, der er
bleven bebudet ved den Kongelige Kundgjorelse af 28de Ja n u a r
d. A.,

er,

saavidt

man

af de offentlige Tilkjendegivelser

kan

flutte,

blevet modtaget med en Utilfredshed og M istillid , der la 

der befrygte, at Regjeringen, istedetfor den Medvirkning, som den
i mange

M aader

den i fig selv

behover,

vil mode

en U villie, som vil gjore

saare vanstelige O pgaves nogenlunde heldige L o s-

ning endnu vansteligere.

Dette har ene og alene fin G ru n d deri,

at man engang har sat sig fast i en Mcrngde urigtige Forestitlinger

om

Kongerkgets

Berettigelser og

om dets Tarv.

N a ar

nu disse Forestillinger skulle tabe det Herredomme, der
vis T id

endog kan have vceret Fcrdrelandet til G a v n ,

til en

men nu

blot vilde vkrke forstyrrende, er det nodvendigt, at Nogen trceder
offentlig frem derimod,

og det med en Skarphed og A lv o r , der
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tan vcekke til grundig Estertanke.

Det er det jeg har gjort saa-

vel i et celdre Skrift, som i det nuvoerende, og mit hoieste Onste
er, at enkelte dygtige Mcrnd
i disse Undersogelser,

og

ville bringes til at gaae ti! B u n d s
meddele Almeenheden

have fundet at voere Sandhed.

hvad

de derved

Hvad enten de mere eller mindre

ville komme til at stemme med det jeg har fundet,

saa vil

der

dog, derom kan jeg ingen T v iv l ncere, ved saadanne Undersegelser esterhaanden fremkomme- Berkgtigelse i de Forestillinger,

som

nu beherfie de Fleste, og der, saaloenge de beholde deres nuvoerende
Herredomme, ville stille sig i Veken for en taalelig Udjevning af
vore dcsvoerre meget forvirrede Forhold.
Hvad
angaaer,

nu den paatoenkte O m ordning

af vore Statsforhold

da har det vistnok overordentlige Vansteligheder, under

constitutionelle Former

at vedligeholde den Eenhed og Heelhed i

vor sammensatte S t a t , som der i det Bcesentlige var blevet tilveiebragt

under

vore

uindst'roenkede K o n ge r,

og

som

yderliger

vilde have udviklet sig, dersom den ikke var blevet forhindret ved
den usalige Tvedragt mellem de forffjellige Dele af Befolkningen,
der kort efter Christian den Ottendes Thronbestigelse fik Overhaand
og stedse blev ved at stige.
engang er indflaaet,

maa enhver god Statsborger finde sig op-

fordret til af alle Krcefter
Statens Heelhed.
Europa

At

cndog de Stater,

at arbeide paa

sonderlemme Staten

ikke blot er villig

udbrod ssgte,

M e n nu, da den constitutionelle B e i

til

ad denne at bevare
nu

at opretholde

det er givet, at
samme,

men

at

hvis Bistand vi strar saasnart K r ig og O p ro r

gjore

denne Opretholdelse

Bistand, det vilde vcere en Daarffab.

til Betingelse for deres

A t Danm ark ffulde stilles

sra Holsteen, men derimod optage Sle ö vig i en fuldstcrndig S t a t s eenhed, har viist sig som en Urnulighed; men der er Heller ikke
nogensinde udtalt nogen

klar Tanke

om

den Tingcnes Orden,

hvori en saadan Adstillelse og Forening fiulde gjennemfores.

En

flig Tanke indeholdes paa ingen M aade L den Kongelige P rocla-

XXXV
mation til Slesvigerne af 27de M a r ts 1848.

D a S le s v ig efter

samme fluide beholde sin Selvstcendighed,*) og denne hcevdes ved
egen Landdag,

egen Administration

det aabenbart,

at den derved

og

egne Dom stole,

saa er

tillige bebudede fcelles Forfatning

alene künde angaae Forhold, sorn de, hvork der nu meUem K o n 
genget og begge Hertugdommer flal

vcrre en fcelles Forfatning,

og

lcenge havde vceret fcelles.

hvilke

i

Desuden

Gjerningen

storsteoeels

vifer den ovenncrvnte Proclam ation,

at Köngen

opgav Holsteens Jndlemmelse i den F orfa tn in g,
28de Ja n u a r s. A . havde bebudet,
Revolution vilde
ikke

betog

fordi den da udbrudte tydfle

af det forhenvcerende

Fyrsterne

deres

Statsforbund

over

de

(der

dertil

hö

med et kräftigt og folkeligt

og den davcerende Negjering havde havt saadan T il-

tro til denne Hensigts Opnaaelse,
ril hine Bestrcebelser (Köngens
Deputation

tydfle

Souverainitet

rende Lande) danne en Forbundsstat
Parlament,

kun

sorn Han under

at den strar havde fluttet sig

Svar

til den slesvig-Holsteenste

af 24de ncestforhen), og

saaledeS overgivet Holsteeu

ril den paarcenkte tydfle Stat, hvilken G rund nu aldeleS er bortfalven. * * )

')

M a n pleier, naar m an citerer P ro cla m a tio n e n , at tilfoie det O rd
„p r o v i n d sk e l m e n
m ationen,

h v is

Lelvsurndighed
3 Dage

dette »klare O rd ftaaer stet ikke i P ro k la 

vorige T ilsa gn desuden vidne o m , at den tilsagte
maatte have det hele ovenmeldte O m fang.

tidligere givne S v a r

til

I

det

den saakaldte stesvig-Holsteenste

D eputation forekommer vel hiint Adjektiv, men i anden Forbindelse,
og S v a r e t s

vorige Jndhold

clamationen.

bcerer hen paa det samme som P r o -

O g i al Fald maatte denne have Fo rtrin , deelö som

y n g r e , deels som klarere, deelö fordi den v a r udstedt til det flesvigste Folk, istedetfor at hiint S v a r kun blev givet de af en ulovlig

Fo rsam lin g

sendte

M crnd.

J e v n sv r:

„ F o r den danste E t a t s

Opretholdelse i sin Heelhed" S . 2 4 2 — 244.
" * ) Hvorledes
M a rts

jeg tcenker m ig

1846,

vilde have

at det M in iste riu m ,
forestaaet Konzern

der blev aflvst i

at svare de stesvig-
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E n vigtig G rund til under den fcrlles R igsforsam ling, som
Proklamationen bebuder,
holst nodvendigt,

ikke

indeholdeS

at henlcrgge flere Gjenstande end
der og i den lige Berettigelse den

tilfiger det danste og det tydste S p ro g , ligesaavel i hiin Forsam ling som

paa

den scerstilte flesvigste Landdag.

scetter sig ind
dette

vistnok

i de praktiste Vansteligheder,
retscerdkge T ilsa gn

som Udforelsen af

vilde fremkalde,

andet end blive betcenkelig derved.
dagens Sammenscetning,

N a a r man ret

kan man ikke

D e r kan nemlig, efter R i g s -

paa ingen Maade gjores R e gn in g paa,

at alleMedlcmmer forstaae b e g g e S p ro g )

det vil altsaa blive nod-

vendigt at sorge for at enhverTale, som bliverholdt i det ene, strar
bliver sortolket for dem, der ei forstaae samme.

H v o r langsomt

da alle Forhandlinger ville floebe stg hen og hvor meget det vil
hemme en levende Tankeverel,
Ulemper ikke bonfalde ved
strengeste Forstand
ikke ville blive faa;

falder i Oinene.

at Forsam lingen

fcelles Anliggender

V e l vilde disse
kun fik med de i

at gjore, hvilke langtfra

men meget vilde de dog derved formindskes,

iscer hvis disse Anliggender forst bleve behandlede i

de scerlige

Forsamlinger, og kun bragtes for den fcelles, naar og forsaavidt
Overeensstemmelse ei künde tilveiebringes.

O gsa a

fra en anden

Sid e vilde det til det Grcendselese udtrcrkke Tide n ,
der angik enten D a n m a rk s eller S le s v ig s
retninger,

om Sä ge r,

scrregne Love og Jn d -

stulde behandles ved fcelles R ig sd a g e ;

thi foruden at

baade Sagernes og de Deeltagendes T a l derved vilde faae en berydelig Tilvcert, vilde man fra hver S id e have ondt ved at scette
sig ind i den andens Sä ge r.
I
ml

man

Forhandlingerne ved Rigsforsam lingen
Intet

finde,

der kan

af 1 8 4 8 — 1 849

tjene til at oplyse det Forhold,

hvori man tcrnkte sig at D anm ark og S le s v ig stulde komme ved
den G ru n d lo s,

til

hvis Overveielse den var kaldet.

hvlsteenste Afsendinge,

der strar

efter

indfandt sig,

S k r is t : F o r Opretholdelsen o. s. v. S . 2 4 4 — 245.

S o m ncerseeS i mit
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mere forklaret i min Provelse af det denne Forsam ling forelagte
Udkast til en G rundlov og tkl

en V a lg lo v S .

4 6 6 — 467,

blev

der strar reist T v iv l mod at dette Udkast tages under F orhand 
lin g ,

saalcrnge ikke Udvalgte

fra S le s v ig ,

hvorfor Grundloven

ogsaa var bestentt, künde tage Deel i Overveielsen; T v iv l,

der

baade ved de stoerke Grunde, hvorpaa de vare byggede, og ved de
hvorfra de kom,

maatte have scrrdeles Vcegt.

Esterat det imkdlertid blev befluttet,

McendS Anseelse,

at Udkastet stulde tages lin

der Overveielse, hvorfor Forsamlingen, der var valgt til Udkastels
Provelse, ester m in M ening, Heller ikke künde undflaae flg, naar
ikke Regjen'ngen tog det tklbage, viste det stg baade i det nedsatte
Udvalg

og

i selve Forsam lingen,

at

man

ret gik paa Gloder

for at undgaae ethvert S p o rg sm a a l om Grundlovens Forhold til
S le svig .

D a Udvalgets S lu tn in g s-Z n d stillin g , der blandt andet

gik ud p aa, at Köngen

ved Grundlovens Vedtagelse vilde gjen-

tage den i den V a lglo v ,
(den

7de Z u li 1 8 4 9 ),

i h vis Folge

Forsam lingen var dannet

tagne Forbeholdenhed,

omtrent 6 M a a -

neder efterat Forsamlingen var traadt sammen, var kommen un
der forelobig

B e h a n d lin g ,

yttrede

en

M and,

der som davcr-

rende Minister havde havt Deel

i G rundlovens Udarbeidelse, at

det i Oieblikket var betcenkeligt,

at omtale S le s v ig s Forhold til

Danm ark, og en af Udvalgets Ordforere var enig i at det havde
vcrret bedre om Sporgsm aalet ei var reist.
indsigtsfuldeste,
lemmer,

men

dog

ikke

i

E t af Forsam lingenS

lige Forhold gjceldende M ed-

fluttede denne Forhandling

med den Bemoerkning,

at

Han, ester denne S a g s sceregne Bestaffenhed, under den sorelobige
Forhandling ikke vilde yttre stg ncermere derover.

Jeg fandt det

ved den Leilighed uforsvarligt lcengere aldelss at tilbageholde mine
Betoenkeligheder (hvilket jeg til den Tid havde gjort med scerdeleS
Hensyn til at der var Udstgt til,
blev tilendebragt i Rigsdagen,

at Forholdene,

inden Sa ge n

vilde have ordnet stg saaledes,

at

Sporgsm aalet bortfaldt); dog indstrcenkede jeg mig til nogle körte
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Antydninger.

D e r blev Lkke sagt noget tkl O p ly s n in g i Anled-

ning af mine Betcenkeligheder, men man blev
Utilraadelige

staaende ved det

L under de davcerende Forhold at udtale noget B e 

sternt om S a g e n .*)

Ved den endelige Vehanvling stillede jeg et

Forflag om, at enten Grundloven ikke maatte udkomme inden den
havde vceret en flesvigfl Forsam ling
danstflesvigfl

N ig s fo r sa m lin g ,

maatte komme ud

sorelagt

eller in

for Danm ark.

og derefter en ny

subsiäium at den blot

Jeg havde vceret beredt vaa

at give en noget udforlig Udvikling af mine Grunde, men dette
blev mig

aldeles

ikke tilstedt,

da der allerede forud og esterat

blot en Taler havde yttret sig over et af de flere da stillede Forflag
sorn havde Hensyn
flu tn in g ,

der

M yn ster,

der

Styrke yttret

til

Grundlovens Omraade, var forlangt A f -

ved

Stemmefleerhed blev

og

tidligere

befluttet.

Bkflop

havde med scedvanlig Klarhed

stg over det M is lig e

i

Grundlovens

og

Vedtagelse

under de davcerende Forhold-, forsogte flere Gange at faae Ordet,
men fik ikke Lov til at tale ud.

Derp aa blev mit Hovedforflag

forkastet med 8 2 Stemmer mod 4, og Biforflaget tog jeg tilbage,
hvilket og senere blev Tilfceldet med

alle

andre F o rfla g ,

der

havde en ncermere Forklaring

eller Bestemmelse af Grundlovens

Om raade til

Det

Gjenstand. * * * )

sees heraf,

at Forsamljngen

gjorde et meget absolut B r u g af sin absolute M a g t, for at bortfjerne enhver Forklaring og standse enhver Drostelse med Hensyn
ril hiint S p o rg sm a a l.
Grundloven
rin g;

blev

nu vedtaget uden

men man fandt, at Slesvkg,

nogen saadan. Forkla

der tilligemed Danm ark var

ncevnt i Udkastets Titel, stulde udelades og derkmod en ny Titel
vcelges,

hvori

at d^n tillige

')

det iugenlunde klart og umiddelbart blev udtalt,
var

bestemt for

S le sv ig .

S e e R igSforsam lin gs-Tid e n de S .
S.

2 7 2 5 — 2733.

* * ') S .

3 3 9 6 — 3402.

Det maa

2 7 2 9 — 2738.

herved vel
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mwrkes,

at hin Titel var

riget Danm ark

„Udkast til cn G rundlov for Konge-

og S le s v ig , "

ikke, som man under Folkethings-

Forhandlingerne har tilladt sig
S le s v ig . "

at eitere den,

„ fo r D a n m a r k -

I Udvalgets Betcrnkning yttres der, at denne nye Ve-

ncevnelse, esterhvadFleerhedenfandt, künde forsvareS medmegetgode
Grunde; navnlig blev det fremhcevet, h v o r stcrrkt den a fv is t e
e n h v e r T a n k e om S l e s v i g s

Z n c o r p o r a t io n i D a n m a rk .

M a n meente imidlertid, at den, som uvant, for M a n ge har noget
Stovende,

og at der turde vcrre Flere, der i en Titel, der ncev-

riede S le s v ig scerlig, vilve savne S le s v ig s gamle Bencevnelse som
Hertugdomme.

Udvalgets Fleerhed havde derfor forenet fkg om Be-

ncevnelsen D anm arks Nige, hvorom det figes, at den i Overeensstemmelse med gam m e lSp rogb ru g heelt vel künde vcelges (sie) for at betegne Grundlovens Omraade,

nemlig det egentlige Danm ark, det

saakaldte Hertugdsmme S le sv ig ,

Is la n d

og Fcerserne.

Dette

blev og, som bekjendt, antaget, men det maa i ethvert Tilfcrlde
mdrommcs, at vcrre et meget uklart Udtryk for Noget,

der saa

vasentlig stulde bestemme den hele G ru n dlo vs Betydning; de brugte
Udtryk vise og ,
turde endog

at man

folte stg lidet sikker L stn S a g .

Det

vcrre vansteligt at anfore en nogenlunde antagelig

Historist Hjemmel for den paaberaabte gamle Sp ro gb ru g.
vil let kunne opvise Erem pler paa,

M an

at HLint Udtryk snart beteg-

ner det egentlige Kongerige Danm ark, snart det hele danste M o narkie, hvilket sidste man iovrigt oste og ved mere betydende Leiligheder finder bencevnt blot som Danm ark.

M e n paa den M id -

delbetydning, som man her vilde give det, vil der neppe knnne
anfores noget Crempel, hvori man med Foie künde finde en gyldig
Autoritet.

N a ar der i celdre Love og andre Statsacter tales om

D anm arks

R ig e s

S ta n d e r,

Kantsler o. s. v . , saa
*)

S.

1479.

S p ro g b ru g .

Det

D a n m a rk s

N ige s

R a a d , -Drost,

har S le s v ig netop ikke vcrret indbefattet*)

sidste künde dog vel aldrig

vcrre ester gammel

XI.
under disse Corporationers eller Embeders Dirkekreds,

undtagen

forsaavidt Vencrvnelsen maatte forekomme i en Tid, da dette Land
stod under dansi Regjering,
M an

finder

ikke blot

under dansk Lehnshoihev.

endog D a n m a rks N ige s R a a d

eenskomster mellem R ige t

trcede frem i O ver-

og Fyrstendommerne og i Modscrtning

til disses Raader, i hvilken Henseende jeg blot stal ncevne U n io
nen af 1533.

D en under

§§

indeholder Forbeholdenhed

19

og

37

16de J u n i

184 9

melfer om Medlem s-Tallet og Valgkredsene
og for Isla n d .

Her!

visse

Deelagtighed

ncermere

for S le s v ig ligesom

lkgger nu vel, at det var anlagt paa at

optage S le s v ig i R ig sd a g e n ,
under

udgivne V a lg lo v

af ncermere Bestem

men dette künde dog tun udfores

Betingelser

i Forfatning

med

og

Bestemmelser.

S le s v ig s

Danm ark

bliver Heller ikke nu

gjort stridig, men der er kun S p o rg sm a a l

om Betingelserne og

de ncermere Bestemmelser for samme,

samt, hvad vaa dette Sted

ncermest vedkommer os, om den Myndighed som det tilkommer at
tage afgjorende Beflutning

desangaaende.

D e n eneste gjceldende

Re ge l, som man i saa Henseende har at holde stg til, er Jn d ledningen til Grundloven, hvori Köngen, idet Han vedtager denne
Lov, saaledes som den var omdannet ved Rigsforsam lingens F o rhandlinger, tilfoier:

„dog

med Forbehold

af at Ordningen af

Alt, hvad der vedkommer Hertugdommet S le s v ig s S t illin g , beroer
indtil

Freden er affluttet."

D isse

O rd

ere vist nok ikke saa

jkarpt betegnende, at de jo kunne give S t o f til ulige Opfatning.
Dette har og viist fig under de Forhandlinger paa RigSdagen, hvortil den Kongelige Kundgjorelse
A nled ning,

af 28de J a n u a r 1 8 5 2 har givet

sijondt Modscetningen den, fornemmelig paa G rund

af den Tilbageholdenhed, hvormed Ministrene gik de reiste Besvcrringer i Mode, ikke traadte ret starpt frem.
gerne

undertrykte

Under Forhandlin-

jeg den Tilboielighed jeg solle til besternt at

yttre mkg over dette Anliggende,

idet jeg antog,

at jeg derved

sandsynligviis vilde fremkalde det Storm lob, som Ministrene kjen-

deligen sogte at undgaae, uden at jeg var vis paa, om jeg derved vilde gavne eller stade Sa ge n .

Derimod sinder jeg det nu

at vcere P lig t at benytte denne Mortale til bestemt at udtale og
retfcerdiggjore min M ening.
Der

ere to HovedsporgSmaal

ovenncrvnte Forbeholdenhed.
fa n g .

angaaende

Det forste

dens

af

Om-

Under de nysncevnte Forhandlinger blev det sagt „at der

tun er Tale om S le s v ig s Jndordning
lo v,

Betydnkngen

angaaer

under den danste G ru n d-

hvorledes Slesvkg kan reprcrsenteres paa den danste R i g s -

dag."

Taleren antog, at dette ligger aldeles klart i Ordene, og

at det hidtil har vcrret den almindelige M e n in g , men indlod sig
ikke videre

i

at

begründe

givet Ham Anledning.

samme,

hvortil der Heller ikke blev

Jeg kan derimod ikke fijonne, at Ordene

tilstede en saa - indfircrnkende Fortolkning;
mkg derhos,

og

det forekommer

at den staaer i Modsigelse med S a g e n s N a tu r og

med det Historist Givne.

Foruden at Udtrykkene „ A l t hvad der

vedkommer Hertugdommet S le s v ig s
mere, vidner

saavel hele

S t illin g "

omfatter

Forbeholdenhedens Hensigt

meget

som og i

Scrrdeleshed det lidet O rd „dog" om at dm maa antyde n o g e t,
der

ska l

vcere

u n d tage t

ga v G r u n d lo v e n .

M en

fr a den S t a d fc e st e lse , K ö n g e n
en saadan Undtagelse vilde den ikke

kndeholde, saafremt den kun stulde vcere at forstaae om S le s v ig s
Reprcesentation
ikke et O rd .
um uligt,

Det

thi derom har jo Grundloven

er fremdeles,

saavidt jeg fijonner,

aldeles

at S le s v ig uden videre künde gaae ind under G ru n d 

loven, naar
sentation.

paa N igsd a ge n ,

der blot blev rruffen Bcstemmelser om dets ReprcrDet

har jo ,

som den

aldrig enten fra Regjeringens
vcrret paatcenkt,

eller

ovenanforte Udvikling viser,
fra Rigsforsam lingens S id e

at dette Hertugdomme stulde i

trcrde i Forfatnings-Fcrlledsstab

') LandthingStidende S . 1988.

med Danm ark.

E e t og

A lt

Det stulde jo,

XI.Il
efter Proclamationen af 27de M a r t s 1848,
S ä g e r have sin egen Landdag.

for en stör Mcengde

N a tu rligviis maatte

og de til-

svarende danste S ä g e r vcere undtagne fra de siesvkgske Deputeredes Medvirkning, ogsaa den dansie R ig s d a g maatte saaledes sondre sig i to Afdelinger, den ene for de Danm ark alene vedkommende Säger, i Almindelighed alle de der höre under K u ltu s- eller
Justitsministeriet og

storstedelen af dem,

der höre under Jnden-

rigsministeriet, adstillige Finantssager m. v.
vcere nodvendigt,

at Grcendserne

Det maatte derfor

for de S ä g e r,

der stulde be-

handles paa den for Danm ark og Sle Svig fcrlles R ig sd a g , Lleve
besternte.
ven,

Fremdeles tilsigtede Regjeringens

Udkast til G ru n d lo

at den tillige stulde vcere en saadan for S le s v ig ,

synes ligeledes at have vceret N igsforfam lingens Hensigt,
M aaden,

hvorpaa

dette stulde udtrykkes i den Titel,

og dette
stjondt
som paa

dens Forflag blev givet Grundloven, som vi have seet, i sig er
ustikket til at udtrykke denne Hensigt.
og den

M e n dette forudsat maatte

hele O rd n in g af den flesvigste Landdag indeholdes deri.

Endvidere

har Grundloven

ningsvcerket uvedkommcnde

af 5te J u n i 1 849
Bestanddeel

en selve Forfat-

i den B allast den har

faaet af en Mcengde Forstrifrer, der skulle vcere bindende for den
tilkommende Lovgivning og Stvrelse.

Hvorvidt disse,

der have

et kjendeligt Slcegtstab med de af det Frankfurter-Parlament forkyndre Grundrettigheder,

stulle udstrcekkes til S le s v ig , maa og

afgjores ved dette Hertugdsmmes Deelagtiggjorelse i Grundloven;
det er vist meget langt fra

at forstaae sig af sig selv,

Landet onster at have dem eller
dets D n ffe holde paa dem.

enten at

at Negjeringen vilde mod Lan-

Ligeledes ville, som oven viist, ncer-

mere Bestemmelser vcere at tage med Hensyn til den Benyttelse af
danfl eller tydst, som Proklamationen af 27de M a r t s 1 8 4 8 har
indrommet.

Efter alt dette vilde det ingenlunde til Grundlovens

Jndforelse i S le s v ig vcere nok,

at det T a l af Medlemmer,

denne Landsdeel maatte sende

deels til Folkethinger,

deels

som
til

XI.III
Landsthinget, blev fastsat tilligemed det Fornodne angaaende dereö
Udvcelgelse; der var tvertimod meget andet at afgjore.
Det andet Hovedsporgsmaal er, hvilken Myndighed den endelige Afgjorelse

af det hele Anliggende tilkommer.

Ester

hvad

deels paa Folkethinget, deels paa Landsthinget er yttret i Anledning af Kundgjorelsen

af 28de J a n u a r 1 8 5 2 ,

gaae ud fra den Forudscetning,
danste R ig s d a g

i Forening

§ 1 0 0 forestrevne Former
blive at

synes M a n g e al

at denne Myndighed er hos dm

med K ö n ge n ,

og

for Grundlovens

at

Forandring

iagttage, og der ere faldne M t r in g e r ,

lader til at ogsaa Ministrene

endog

indromme dette.

de i
derved

hvorefter det

Men,

ester mit

Begreb, kan denne Myndighed hvad Forholdene i og til S le s v ig
angaaer ikke tklkomme

nogen Anden end Köngen.

ncevnte Forbeholdenhed

indeholdes jo ikke i den af R ig sfo rsa m -

Den

oven-

lingen til Köngens Stadfcestelse indstillede G ru n d lo v) det er K ö n 
gen selv, som endog uden noget desangaaende fra Forsam lingens
Eid e gjort Forflag har

undtaget

alt hvad

Forhold fra den bindende Kraft,
fcestelse gav den danste Grundlov.

fln S t a d 

Skulde Ordningen af disse

Forhold beroe paa den danste N ig s d a g ,

saa var den af Köngen

tagne Forbeholdenhed aldeles orkeslos.
al flesvigfl Medvkrkning

der vcdkommer hine

som Han ellers ved

Da

givne G rundlov

var ogsaa den uden
for D an m ark jo alle-

reve, tvertimod alle Kongelige Tilkjendegivelser desangaaende, saavelsom mod al Netfcerdighed, og imod alt hvad der uagtet R i g s forsamlingens
M ening,

störe Tilbageholdenhed

maatte

bleven tillige G rundlov for S le s v ig ,

ansees

for dens

og denne Lands

deel havde kun Udstgt til at faae saadanne,A§ndringer deri, som
den danste N ig s d a g vilde samtykke.

Dette gjcelder vcesentlig hvad

enten Formerne i § 100 skulle iagttages
under den forste Forudscetning

eller ikke,

kun

at det

endnu stärkere vilde trcrde frem,

at den danste G rundlov allerede betragtedes som G rundlov tillige
for S le sv ig .

M e n der er endog

m indvortes Modsigelse i den

Xl.IV
Paastand, at de i Grundlovens Jndledning forbeholdne Bestemmelser
stulle vcere overladte til den danffe Lovgivningsm agts Afgjorelse, det
vcere sig nu i simpel Lovs Form eller L Grundlovöform .
Tilfcelde dilde det vcere nodvendigt,

I begge

at alle tre Grene af denne

M a g t derom bleve enkge, men det er jo meget uvist, om saadan
Enighed

kan tilveiebringeS,

Forholdene

aldeles

R igsd a g e n s

to T h in g

og lykkedes det

ikke ordnede.
dog

og

at

at

i Erkjendelsen af en saadan
i en fcelles B c -

Köngen da havde vet i sin M a g t

Ordningen Lstand.

bleve jo

Maaskee man vilde fige,

vel,

O rd n in g s Nodvendighed, vilde omsider forenes
flutning,

ikke, saa

at bringe

M e n dette künde Köngen dog tun gjore ved

ubetinget at underordne

sig R igsd a g e n s Beflu tn in g,

og da det

allene var i Ham og Hans Regiering Slesvigerne maatte söge en
Veffyttelse mod der Herredomme over S le svig ,

den danske R i g s -

dag künde have Lpst til at tilegne sig, saa vilde Stillin ge n vcere
en ganske anden end i de mange andre Tilfcelde, hvori man maa
stole paa, at Köngen og de to Afdelinger af R igsd age n gjenfidigen ville komme Hinanden k M ode
som ei kan undvceres.

for at trceffe en Bestemmelse,

Dersom Rigsd agen eller en af Sam m es

Afdelinger maatte befinde det onffeligt, at Slesvkg fremdeles og
indtil videre blev en vilkaarlig Regjering underkastet,
det aldeles

staae i dens M a g t

lcrnge som den vilde.

saa vilde

at forlcenge denne Tilstand saa-

Grundloven vilde saaledes, ikke allene li-

gefrem paatvinges Slesvigerne, der saaledes, uden at det kom an
paa deres M eninger

og O n ffe r,

lagdes under den danffe R i g s -

d a g , men denne vilde og faae det i sin M a g t at tvinge Köngen
til at vedtage den for S le s v ig s

Bekom m ende

aldeles som den

attraaede.
N a a r derimod Afgjorelsen indrommes Köngen, kommer iovrigt den Forbeholdenhed,

hvormed Grundloven af Ham blev ved-

tagen, i Virkningen overeens med den, hvorpaa Han, da Han lod
Udkastet forelcrgge,

i Henhold til Lov af 7de J u li 1 848, havde

vceret betankt.

Saafrem t nemlig, i Overeensstemmelse med denne,

Repräsentationen
givne

for S le s v ig

Forfatnkngslov

taget

havde begjcrrt den provisorist udunder

ny

Overveielse af Udvalgte

saavel fra det som fra Danm ark, og Tilfceldet da var blevet, at
disse

Forsam lingers

maatte jo

to Bestanddele ei künde blkve enige,

Köngen have stilt dem imellem.

havde vceret gkvet til Stemmefleerheden
lin g ,

saa vilde Slesvigerne

Saafrem t

i denne

saa

M agten

fcelles Forsam -

ikke have kunnet vente nogen M r k -

iiing af at de erklcerede sig mod visse Dele af Grundloven.

De

vare allerede i en uheldig S t illin g derved, at de ikke havde faaet
Leilighed til at fremfore deres M ening, inden de forsamlede Mcend
for D anm ark

havde

Jndvendingers

Skjcrbne,

at komme frem,

faaet deres

gjort til L o v ;

men stulde de

hvormed de saa sildig fik Leilighed til

ganske beroe paa

den Forsam ling,

som alle

rede havde vedtaget Loven, saa var Udsigten til at udrette Noget
dem

ganste

betagen.

Sa ge n

blev endnu meget vcerre for dem

derved, at det var en allerede indrettet dansk R ig sd a g , som havde
det i sin Haand,

om deres

Modforestillinger

skulde

faae

nogen

V irk n in g eller ikke, end om den nye Overveielse af den allerede
vedtagne G rundlov

var

den M a a d e ,

den i

thi
gen,

som

foretaget

af dens Medlemmer

1 84 8

i en F orsa m lin g,

Llev en betydelig

hvorved Slesvigerne

Deel valgt

af K ö n 

dog vist nok vilde finde sig bedre sik-

krede end vev at vare givne i de Mcends Hcender,
seete ved

dannet paa

sammentraadte R ig s fo rs a m lin g ;

almindelige Folkevalg

i Danm ark.

som vare ud-

Deres Adgang til

at udrette Noget ved deres Modforestillinger vilde endvidere indsircenkes derved, at der var to forsijellige Afdelinger af R ig s d a gen, der hver for
Erindringer,
der

fremkom

sig ved

Stemmesieerhed

hvis de stulde komme
i

den

maatte billige deres

i nogen Betragtning.

M en

til Grundlovens Overveielse sammentraadte

R igsforsa m lin g end ikke en eneste M r i n g , der gik ud paa at der
ved hiin Forbeholdenhed

var

indrommet Slesvigerne for meger.

XI.VI
Tvertimod var der, som alt ovenberort, Mange, der sandt, at de
vilde

blive

stiltede under

altsor ugunstige

meente, at Grundlovssagen Heller maatte

V ilk a a r ,

og

derfor

stilles i B e ro ,

indtil

Forholdene lkllode dem at udove tilborlig Jndslydelse paa samme.
N a vn lig

udmlte

denneNetning.
cnd

Professor C l a u s e n

sig

i Virkelighed,

at den dem tilkommende Medvirkning vilde

reddes ved bemeldte Forbeholdenhed."
hvo kan vel miskjende
vlstnok indromme,
Resultater,

heras?

—

stger Han —
„man

omstder

og

maa dog

naar de i stn Tid indtrcede i den

der-aller stulde drofte F orfatningssagen,

trcede under lige
lingen

Sandheden

„ T h i,"

at naar Sa g e n her blev dröslet og bragt til

ville Slesvigerne,

F orsa m lin g,

med stört Estertryk i

H a n yttrede, „at det mere blev i O rd og Form

V ilk a a r

med

de o v rig e ."*)

ikke ind

N aar

Forsam -

vedtog, at den af Udvalget gjorte Jndstilling vm

en Gjentagelse af det i Forordningen

af ?de J u li 184 8

givne

T ilsa gn stulde bortfalde, saa var det tun fordi Tilsagnet engang
var givet og dets Gjentagelse altsaa var oversiodig, og man derhos meente, at det, efter Omstcrndighederne, saa meget som muligt

burde undgaaes at rore

ved S le s v ig . * * )

Tet

er

saaledes

indlyseude, at Forsam lingen ikke vilde indstrcrnke den Udsigr, som
Tilsagnet

i Forordningen

af 7de J u li

1848

gav

Slesvigerne,

men dette vilde, som vi have seet, i flere M aader have vcrret T ilsceldet, saafremt Ordningen af Forfatningsforholdene for S le s v ig
var

blevet lagt

i den danste R ig s d a g s

Hcender.

jeg antager, den afgjorende M a g t tilkommer Köngen,
imod den

ved Grundlovens Stadfcestelse

stt Vcrsen

svarende til den,

var

N a ar,

som

bliver der-

tagne Forbeholdenhed i

som ved Forelceggelsen af Udkastet

blevet tklsigtet; kun blev den lempet saa meget

efter N ig s -

sorsamlingens Onster som det lod sig gjore uden at opgive baade
Köngens egen og Hans flesvigste Undersaatters Ret.
Nigövagstidenden S .

243.

* * ) S e e NigSdagötioenden S . 2 7 3 1 — 8, cfr. S . 3 3 9 9 — 3403.

XI.VII
Efter
egentlig

foranforte Udvllling finder jeg det soleklart, at

den

afgjorende Stemme med Hcnsyn til den flesvigske F o r-

fatning er hos Köngen,

og jeg finder

i alt hvad der i modsat

Retning er yttret paa sidsteRigsdag Intet som behover scerlig at
gaaes

i Mode.

M en

det er dog ingenlunde min M e n n ig ,

at

Rigsd agen skal vcere udelukket fra M edvirkning paa denne S a g s
O rdning.
disses

A lt

hvad der vedkommer de fcelles

behorkge Afgrcendsning

Grad af Interesse for D a n m a rk ,
M ening,

Anliggender

sra de scrregne,

har

og

jo en hoi

og altsaa bor tilligemed deres

som have at varetage S le s v ig s T a rv (hvilket efter Ku n d -

gjorelsen foretobig blive Provindsial-Stcenderne)
ste N ig s d a g s

tages

meget i Betragrning.

ogsaa den dan-

M e n den afgjorende

M a g t kan ikke vcere hos nogen af Parterne, den kan, efter F o rholdets
Det

N a tu r,

vil

ikke tilkomme

imidlertid

andre end Köngens

for den vcere hoist onskeligt,

Overeensstemmelse baade med den dansse R ig sd a g

Regjering.

at

komme

i

og med den

slesvigfle Neprcesentation, og det er ikke usandsynligt, at dette
vil kunne opnaaes,
vidst,

at man

hvad der kan

naar m ^ l

fra begge disse Sid e r er fig be-

ikke har M a g t til at scette Andet igjennem,

end

blive billiget af Negjeringen, der maa antages ar

vitle veie.de gjensidige Berettigelser paa lige Vcegtfiaaler.
imod vilde Stillin ge n

let blive en ganske anjren,

nogen af Siderne forestillede fig,
det, hvorfor deii

at Regjeringen var bunden v'ed

med Stemmefleerhed maatte erklcere fig.

det Foranforte kan Nigsdagen

D e r-

h vis man fra

Efter

med Hensyn til S le s v ig s Forfat-

ning kun have en raadgivende Stemme, hvilken dog, udovet med
Jndfigt og M aadehold,

sandsynligen vil give dens billige Onske

fornoden Styrke.
O gsa a

de Forandringer

d er med N o d v e n d ig h e d
sk a b ,

hvori

i selve Grundloven for Danm ark,

fly d e a f det F o r f a t n i n g s f c r l l e s -

dette med Henson

trcede med S le s v ig ,

til

adstillige Anliggender

skal

maa vcere indbefattede under den Forbehol-

XI.VHI
denhed,

Jeg

flal

kkke gaae ind paa alle de forstjellkge Dele af G rundloven,

hvormed Köngen

som

fra denne S id e

har vedtaget Grundloven.

behove en F o ra n d rin g ,

men kun udhceve deels

Budgettet og Statsregnstabet, der umulig i deres hele Strcrknkng
kunne blive under den scerlige danste R ig s d a g s Afgjorelse, deels
Grundlovens

§§ 4,

5, 8, 9, 10, 11, 14, 15,

navnlig

forsaa-

vidt disse Paragrapher tillcegge den danske R kgsd ag en M y n d ig hed,

som maa gaae over paa den for hele Monarkket, forsaa-

vidt ellers

ikke denne Mpndkghed

idetmindste gjcelder om § 4 ),

aldeleS maa bortfalde (hvilket

eller yderligere indstrcenkes.

Det

er aldeleS utcrnkelkgt, at en allene af Kongerkget valgt Rkgsdag
flulde have udelukkende M a g t
hele den
berorr,
B ehag

samlede S t a t

til

at raade over de hokstvkgtige

vedkommende Anliggender,

hvilket aabenbar vklde vcere Tilfceldet,
künde

fastscette de Betingelser og

under hvklke Medvirknkng

som vi have

dersom den efrer

ncermere Bestemmelser,

turde indrommes de ovrkge Statsdele.

Det vklde vcere en fuldstcendig Jncorporation af dksse, hvortkl der
mangler alt Rettens Skkn.

Maastee vklde man sige —

kan man ei falde p a a ? —

at den danste Rkgsdag kkke behevede

at tilegne sig et saadant Herredomme over Statens

thk hvad

ovrige Dele,

men ar den maatte vcere berettkget til at opgkve den hele Forbkndelse med disse,

hv/s de ei vklle lade sig noie med de Vilkaar,

hvorpaa den danste R kgsd ag vklde kndlade sig.

M e n det er saa

langt fra at Grundloven hjemler Rkgsdagen den unaturlkge Net, at
oplose

det danste Monarkke,

udtrpkkelkg Erkjendelse
Kongerkge

forstjellkgt,

gjores fornoden,

at dens § 5 endog indeholder en

af et saadant som noget
og vifer

at Rkgsdagens

fra

det blotte

Samtykke

vel

hvks der bliver Tale om dets Udvkdelse, men

ingenlunde tkl dets Bevarelse.

Det bor herved ikke glemmes, ar

det forelagte Grundlovudkast § 5 udtrykte sig som om Holsteen og
Lauenborg

vare scrregne S ta te r,

men

at Rigsforsam lingen

stk

vette, der vilde have seet ud som en Vedkjendelse af Fcedrelanders

XI.IX
grundffjcrve politiste Forestillinger, saaledes rettet som P a ra g ra 
phen nu lyder. * )
det S la g s ,

Det vilde vcere en aabenbar Feilflutnkng af

der er Lekjendt under N a vn af eil-eulus in äemons-

ti-snäo, hvis man her vilde paaberaabe sig, at § 1 00 L G ru n dloven dog uden Undtagelse foreffriver, hvorledes der med F oran dringer i Grundloven stal forholdes.
beholdenhed, hvormed Grundloven
deholder

en Zndstrcrnkning

Saafrem t nemlig d en F o r-

af Köngen blev vedtagen, in-

i denne

Vedtagelses V irk n in g ,

saa

maa og alt hvad der med logist Nodvendighed indbefattes under
dette indsircenkende V ilk a ar ligge uden for § 100.
Det vil, naar Forfatningsvcerket for de ovrige Statsdele er
blevet bragt istand,

vife sig,

at der er meget i vor G rundlov,

hvis Forandring just ikke blkver en j u r i d i s k n o d v e n d ig Folge
deraf,

men som dog

kommer i en saadan

Forfatn in gslo ve , som Monarkkets
m an,

ovrige Dele ville erholde, at

navnlig i Danm arks Interesse, maa

dring.

Modscetning til de

onffe nogen F o ra n 

Heller ikke i denne Henseende stal jeg indlade mig i en

udforlig Udvikling, men kun ncevne Valgsystemet og de oven S .
X I^ II paaberaabte almkndelige Bestemmelser.

M e n Forandringer

af dette S l a g s kunne dog ikke indbefattes under den oftomtalte
Forbeholdenhed,

og

med Grundlovens

maa

altsaa behandles

§ 100,

i Overeensstemmelse

eller forsaavidt^ denne Behandlings-

maade, efter nogen scerlig Grundlovsbestemmelse, er overflodig,
dog som en scedvanlig Lov behove Rigsd agens Vedtagelse.

Dette

fldste finder Anvendelse paa Bestemmelsen om en aarlig R igsd ag .
D et er allerede temmelig almindelig erkjendt, at heri maa onstes
Forandring.

Men

en aarlig

R ig s d a g ,

som det vanstelig vil

lykkes at indstrcrnke til nogle faa Maaneder,

*) See

herom m in Provelse

af de Rigsforsam lingen

S . 1 2 2 — 123, saavelsom den
komne Tideude,

S.

1482,

vilde noerme sig til

torelagte Udkaü

om ForhandUngerue paa denne

1 5 9 3 — 1596, 2 7 5 0 - 2 7 5 3 .

6

nd-

I.
en Urimelighed, naar der ved S id e n af den scerlige danste R i g s dag stulde holdes en fcelles R ig s d a g für hele Monarkiet og derhos scerlige Landdage for

hvert Hermgdomme.

der i Folge Grundlovens

§ 24 ved

fornoden Forandring.

D et vil

Heldigviis kan

en simpel Lov

deri gjores

iovrigt vistnok L sin Tid

findes

rettest, at de Afcendringer, som foretages L Grundlovens enkelte
Paragrapher, indlemmes i disse selv, og at saaledes Grundloven,
der og ved den oftomhandlede Forbeholdenhed har

faaet en pro

visorist Skikelse, der just ikke er ret passende for en Grundlov,
Lliver heelt omdannet, og i den omdannede Tilstand paa ny vedtages,

og scettes L Forbindelse med de ovrige

Forfatningslove,

der blive givne for den danste Stat.
D e t er hidtil alene med Hensyn til S le s v ig at vi have fort
Beviset for den K ö n ge n ,
men i M edfor

af en

ikke som et personligt Gode for Ham,

i vor S t a t s

hele retlige S t illin g gründet

Nodvendighed, tilkommende Ret til at tage afgjorende Beflutning
angaaende de Forandringer i Danm arks
Forhold til de ovrige Statsdele krcever.

G ru n d lo v,

som dmes

Dette Land maatte saa-

vel af andre Aarsager,

som

Forbeholdenhed Köngen

tilfoiede sin Stadfcestelse af Grundloven,

L Scerdeleshed med Hensyn til den

vcere Udgangspunktet.

M e n , ved at see sig lidt videre omkring,

kommer man derfra snart til den Erkjendelse, at det vi med Hen
syn til

dette Hertugdomme

Hensyn

til

have Leviist ogsaa maa gjcelde med

de ovrige Statsdele, og

navnlig Holsteen, hvorom

her egentlig alene bliver Sp o rgsm a a l.

Det er oven S . X X X V

oplyst, hvorledes det efter det udtrykkelige Zndhold af Proklam a
tionen af 27de M a r t s

1 8 4 8 kun var som Folge

af den

tydffe

Eenhedsstat, der da var L Gjcere, at Köngen opgav sin ved R e script af 28de Ja n u a r strar forhen bebudede V lllie at bringe fit
hele Folk under en sorfatningsmcessig Eenhed.

Efterat nu Tanken

om en tydsi Eenhedsstat forlcengst er begravet, er der intet naturligere end at Han, vel ikke med Hensyn til alle Enkeltheder,

thi

det tilstede de forefaldne störe Forandringer ikke, men hvad H o vedtanken aygaaer, vender tilbage til sin oprindelige af fri V illie
tagne Beflutning, som Han tun, fordl Gjennemforelsen da syntes
u m u lig ,
som

havde ladet falde.

Og

der er ellerö Intet foregaaet,

derfor künde vcere Ham til Hinder.

Foie paastaaes,

Det

kan

endog med

at der allerede i den ved Grundlovens Stadfcr-

stelse tagne Forbeholdenhed „at ordne a lt hvad der vedkommer
Hertugdommet Sle ö vig s S t i l l i n g " ligger en lkgeForbeholdenhed
med Hensyn

til Hvlsteen;

thi under S le sv ig S

S t illin g

Hörer

vistnok dets Forhold til Holsteen, men dette lader stg atter ikke
ordne uden L Forbindelse med begge Hertugdommers Forhold til
Danm ark.

At

der Intet er ncevnt om Forholdene til Holsteen,

kan ikke bevise noget imod denne KongenS Berettigelse,
tigheder

erhverves

ikke ved Forbeholdenhederz

thi Net-

dksse bruges kun

til at bevare Rettigheder, hvor der ellers künde vcere et S k in af
at de vare frafaldne; og ved Grundlovens Udgivelse vär der A n ledning til at tage Forbeholdenhed
den ester Regjeringsudkastet ogsaa
domme, og den Titel, der,

med Hensyn til S le ö v ig ,

da

stulde omfatte dette Hertug-

i Folge Rigsforsam lingens Forflag,

rraadte i Stedet sor Udkastets, ogsaa sigtede til,

stjondt paa en

mindre besternt M a a d e , at bevare denne Tanke, men en saadan
Anledning manglede aldeles

med Hensyn til Holsteen.

Det

er

vistnok stsdende, at Danm arks Grundlov skal blive enMcengdeForandringer underkastet, med Hensyn til hvilke Rigsdagen ikke kan
have en sri Bestutningsret.
Folge as, at man

M e n dette er blevet en nodvendig

endelig vilde have Grundloven istand,

inden

man engang vidste sor hvilke Landsdele den stulde vcere G ru n d 
lov, ja at man endog fijod enhver Undersogelse om dette HovedsporgSmaal bort,

sor at hiint Oiemed

herved at den Forbeholdenhed

künde opnaaes.

Det er

ved dens Stadfcestelse af Köngen

er blevet nodvendig, som medforer hiint, jeg vil gjerne indromme
det, unaturlige Forhold.

Jeg har stedse beklaget baade denne Jkl

LH
fra Forsam lingens E id e ,
og den mig

hvortil jeg dog ret vel saae Gründen,

langt mindre begribelige Foielighed, hvormed M in i-

steriet beqvemmede stg ester dens Onster.

Saaledes som Sa ge n

nu staaer, er der intet vigtkgere, end at man fra alle S id c r rettelig opfatter den sceregne stjceve S t illin g ,
og jeg har fundet mig forplkgtet til,
herfor,

ligesom jeg i sin T id ,

hvori vi ere komne,

efter ringe Evne at virke

sijondt sorgjceves, ssgte at fore-

bygge hiin Overilelse.
D e n Statsorden,

som Kundgjorelsen af 28de Ja n u a r 1 852

bebudede, blev rigtignok en Skuffelse for dem,
at D anm arks Lykke flulde begrundes

som have troet,

ved at Sa m m e ,

imod

at

opoffre sin Forbindelse med Holsteen, künde fuldstcendig indlemme
S le s v ig under sin Forfatning og sine Love.
de nyeste Tider

M e n skjondt der i

baade her og i S le s v ig er udtalt M eget, som

ffulde antyde, at dette var et Folkeonffe, saa har det u d e n T v ivl
dog kun et lidet A n ta l for s ig ; det er vistnok for en stör Deel
de samme Personer, som uden N a v n lade sig höre mange Gange
og i deres Udtalelser

er der vog en stör Uklarhed.

Under de

nationale Bevcegelser, der gik forud for Begivenhederne i 1848,
blev Tanken om en Jndlemmelse
viist

saavel

mark

i Danm ark med

kjcrmpede mod Slesvigholsteinism en,

dkgere, men og af de meest Lidensiabelige.
endog

Jver tilbage-

af Nordflesvigerne, som og af A lle ,

der i D a u -

ei blot af de S i n D e fralagde sig det

stedse som en uforffammet B esiyld ning,

naar man

den modsatte S id e tillagde dem en saadan Hensigt.
byrd herom findes mange paa forskjellige
Skrift,
viist.

Steder

fra

A f V idnesdeels

i dem

og deels i det celdre, hvortil jeg her saa oste har henM e n det stcerkeste B e v iis for hvor langt M a n lige til det

sidste Oieblik var fra Jncorporationstanken
M a rts

og

ligger endnu i selve

Proclamationen

af 27de

S v a r af 24de,

der bestemt have udtalt det Modsatte.

det forudgaaede Kongelige

end den Tanke,

der under

Og

om

den frygtelige Tilvce.rt den gjensidige

Uvillie

mrllem

de forskjellige

faaet er dukket op,

Dele

af Befolkningen senere har

havde faaet storre Udbredelse end der med

Feie kan antages, saa er dog Intet foregaaet, hvorved Regjeringen har

tilegnet sig samme.

Den

har tvertimod saavel ved de

Underhandlinger og Overeenskomster med de europceiste Magter,
hvorved

Danm arks

uoploselige Forbindelse med

S le s v ig

stulde

vedligeholdes, vedtaget den Betingelse, at dette dog stulde beholde
sin Selvstcendighed, og

i

Manifestst

af

Folkets og for hele E u ro p as D in e lilsagt,
tion i Danm ark stulde finde Sted.

I4de J u li
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for

at ingen Jncorpora-

Hvormeget end Nogen cllers

maatte vcere stemt for en saadan Jncorporation, burde der dog
vcere Ham indlysende, at den ei har vceret ivcerkscettelig.
M e n naar man
med Holsteen,

ikke, ved at opgive D an m arks Forbindelse

künde tilkjsbe sig det formeente Gode, der stulde

ligge i S le s v ig s Jncorporation, saa indseer jeg ikke, ved hvilken
Tankegang man künde komme til ikke desto mindre at onste denne
Forbindelse ophcevet, eller,
samme,

hvad

der

omtrent

vilde

vcere det

forvandlet til en U n io n , hvorunder det vel stulde have

Landsherre fcrlles med Danm ark, men iovrigt staae paa en ganfie
fremmed og, som Tilfcrldet ufeilbar vilde vcere blevet, i Gründen
fiendtlig Fod

med dette Kongerige.

Jeg

kan ret vel begribe,

hvorledes man fra holsteenst S id e kan, under de ulykkelige F o rhold, der ere opstaaede,

ncere et saadant V n f ie ,

men det

er

uforklarligt, hvorledes nogen D an st kan ville en saa vigtig P r o vinds udrevet af vor gamle Etat,
dog

der, stjondt liden af Om fang,

i sin ncervcerende Sammenscetning, men

og kun

i denne,

vedligeholder en ikke ringe Anseelse L det europceiste Statssamfund.
D e n Deelagtighed, som Danm ark ad den B e i ,

Regjeringen har

indstaaet, vil faae i at bestemme Holsteens B id rag til hele S t a tens

Forsvar og til dens finantsielle Fornodenheder, samt til at

indordne
ren

ogsaa den til Holsteens B id ra g sparende Deel af Her

og Flaaden i den hele under en fcrlles Ledning staaende og

ester et fcelles Form aal indrettet K rigsm agt, den Udsigt, der bliver til
at naae det lcenge ncerede Onste om lkge Toldsatser og derved et
frit indbyrdes Sa m q ve m ,

og

det Haab

om ,

at det unaturlige H a d , som

sig,

efterhaanden vil

hvortil Fcellesstab
vigtige Goder,

i de senere A a r har udviklet

tabe sig under den kndbyrdes Sam virken,

i de vigrigste Anlkggender forer,

at jeg ei begriber,

styde dem fra sig.

M a n dog tor gjore fig

ere dog saa

hvorledes Nogen vklde kunne

Det vilde vcere en uvcerdig og utidig F rygt,

at Holstenerne, deres mindre T a l nagtet, stulde i den fcelles lovgivende Forsam ling

kunne faae en Overvcegt, der stulde kunne

vcere i Veien for D anm arks retfcerdige og

billige D n fie r.

Om

end de maatte feile, der mene, at Stemnkngen i S le sv ig ligefrem
er danfi,

saa vil det dog ikke vcere at befrygte, at Slesvigerne

i deres Fleerhed vilde have en overveiende Tilboielighed til

at

gaae med Holstenerne, ligesom der i al Fald end ikke da vilde
vcere nogen Fare
paa den

for at D an m arks Jnteresser vilde ligge under

fcelles Forsam ling.

Det

vil

vistnok have

Vansteligheder, gjennem den fcelleS Forfatning
og

sundt Forhold

tilbage mellem de sorstjellige Bestanddele af

Staten, men der er nu ingen anden V e i at gaae.
enhver forstandig

fine störe

at bringe et godt

D e t er altsaa

Fcedrelandsvens Opgave, ester Evne

behjcelpelig i at overvinde disse Vansteligheder,

ar vcere

hvilket kun kan

flee ved at aabne Oinene for Erkjendelsen af de gjensidige B e rettigelser og det fände fcelles V e l.
tilfreds

med,

Samm enhold

Forelobig maa man vcere

at det er lykkedes Regjeringen
i alle dens Bestanddele mod

kommende S k ilsm isse ,

at sikkre Statens

den F rygt for en til-

der allerede ved den M a g t den fik over

Sindene stille dem fra Hinanden,

inden det Tilfcelde var tilstede,

hvori Sporgsm aalet om Skilsm isse vilde indtrcede.
netop de,
mellem

de

der

O gsaa burde

faae D anm arks

Ulykke i den forrige Forbindelse

Io Hertugdommer,

vide Regjeringen Tak fordi den

ved sin Udholdenhed

saa godt

som aldeles har sat Onstet om

denne Forbindelses Ophcevelse igjennem, noget hvortil det, navnlig efter Malmoer-Conventionen

af 26de August 1 8 4 8 ,

syntes

ar den davcerende Regjering havde opgivet Udstgten, ligesom det
og er vkst, at ikke blot Preussen
ved det tydste Forbunds
der gik ud

fra

end Sle sv ig

men og Dsterrig lcenge holdt

Veflutning

af 17de September 1846,

den Forudscetning, at dette Forbu n d ,

horte under Sam m e,

saa lidet

dog siyldte Forbundslandet

Holsten en Beskyttelse i dets formeentlige Re t til Forbindelse med
Hertugdommet S l e s v i g . * )

Det er mcerkeligt, hvorledes M a n

har kunnet oversee hvad der i saa Henseende styldtes Regjeringen, fordi der ere blevne enkelte upolitiffe Forhold tilbage,
Hertugdommerne fremdeles stulle beholde fcelles.
Betingelse,

som

Saafrem t den

som Fredsprceliminarierne af 10de J u li 1 84 9 i den

Henseende havde

stillet,

Toldsystem,

künde der have vceret nogen G rund til at be

klage det,

saa

ikke fordi

var blevet udstrakt ogsaa til det fcelles

M an

jo

bor vcere rede til at gjenoprette

Toldfcellesskabet mellem Hertugdommerne,
bor indbefatte D a n m a rk,

men fordi det tillige

hvilket Regjeringen

ikke saa let vilde

have havt M a g t til at scette igjennem, dersom der var indrommet
Hertugdommerne en af denne Udvidelse uafhcengig Re t til at be
holde det hidtilvcrrende fcelles Toldsystem.
Deel af de forhen
Regjeringen

har

fcrlles Forhold

Denne saare vigtige

er derimod ikke optaget, men

benyttet de mkdlertidige Forhold i S le s v ig til

* ) E n af de M in is t e r ,

der langst holdt ud med M a rtsp o litik e n ,

under 3die Februar d. A . i Folkethinget omstcendeligen og —
kan In g e n tvivle, —

oprigtig

üdviklet,

en Umulighed at falte denne Po litik
n in g ,

at det snart viste sig som

igjennem i dens hele S tra k ^

at der ikke vilde danne stg et tilstrakkeligt P a rt i, der,

Han, vilde holde säst ved Sam m e ,

har

derom

som

endog med Jndstrankning til en

D eel af S le sv ig ,

samt at Han selv under de forandrede europaiste

Forhold

Erkjendelse

kvm til

af

Heelstatspolitikens Nodvendighed

S e e Folkethings-Tidende S . 3 8 1 9 — 3829.

at omstode samme og derimod forelobig indfore et eget Toldfalledstab mellem Danm ark og S le sv ig , yvorved det er gjort ril en
Nodvendighed

for Hertugdommerne at

billige Dnster

for

foie sig ester D anm arks

en til hele Monarkiet udvidet Teldlov og en

falles Brcendeviinsafgift, hvis deellers ikke ville stilles fra Hinanden
ved en starpt bevogtet Toldgrcendse.
blive i Fcellesstab er noget,

Hvad

der

hvis Afstaffelse

sremdeles

stal

det deels ei stod til

Regjeringen at bevirke, deels ikke künde have Interesse for Danmark.
Universitetet i
Bedligeholdelse,

Kiel er uden T v iv l

som

et ogsaa

den Jndretning,

S le s v ig

vedkommende

man har de fleste Betcrnkeligheder ved.

hvis

Institut,

M e n at det ikke künde

udelukkes, var allerede en nodvendig Folge deraf,

at det ved de

om Afstaaelsen af den forrige Gottorfste Andeel af Holsteen indgaaede Overeenskomster med davcrrende Storfyrste,

stden Keifer

P a u l, er blevet betinget, at bemeldte Univerfitet stal vedligeholdes
og

bestyttes

U te

og

i alle sammes Privilegker (Provisorist

22de

is^ zm ü '
vcrre at gjore
udenfor

M ai

1767

Art. V I I ) .

den

Forhold

Kundgjorelse

denne har blot i Almindelighed
stitut,

der som saadant

og D e fin itiv-V e rtra g af

Hvilke scerlige Lempninger der kunne

i S le s v ig s
Kongelige

A rt X V I ,

Tractat af

er

til Univerfitetet var aldeles
af

28de

Jan u ar
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betegnet det so.m et fcelles I n 

henlagt under den slesvigste og den

Holsteenste M inisters collegiale Bestyrelse, og hermed kan man fra
danst Side dog ei vcere utilfreds, da det ellers udelukkende maatte
have Hort under fldstncevnte Ministerium.
unaturligt,

Det vilde have voeret

om hiin Kundgjorelse havde indladt sig paa ncermere

Bestemmelse af hine Forhold,

og det vilde derhos have stodt an

mod det med de ovrige M agter

vedtagne G rundlag for den til- .

kommende O rd n in g af vore Forhold, om Regjeringen vilde have
foregrebet de Bestemmelser angaaende hiint Forhold, der blive at
traffe ad Lovgivningsveien,

og hvorved der vil blive meget andet

at overveie end det, hvorpaa de, der fore hiin K la g e ,

synes at

have tcenkt.

Der. var desuden fra dansk Sid e

saameget mindre

G rund til at staae paa saadanne soregribende Bestemmelser,
den ncervcerende Tilstand,

som

der jo bliver vedligeholdt indril hine

Forhold ordnes ved ny L o v ,

er scerdeles

günstig

for de fra der

Kjobenhavnffe Universitet udgaaede Mcends Anbringelse i flesvigffe
Embeder.
Ridderffabets Optagelse blandt hine Jndretninger er derncest
det, hvorover man meest besvcrrer sig.
Sa m m e ,

Men

herj gjelder det

som om det Kieler-Univerfitet, thi ogsaa Ridderffabets

Opretholdelse med alle dets Friheder og Nertigheder er betinger
L de ovenncevnte Overeenskomster (Art. X V I i den provisoriffe og
A rt V I I L den endelige Tractat).

M a n har meent, at Kundgjo-

relsen aabner Nidderffabet Adgang til de videstgaaende Paastande,
idet den ingen Begrcendsning indeholder, navnlig ikke udtrykkelig
har indffrcenket det Fcrllesffab, der
dets holsteenffe Medlemmer,

er mellem dets flesvigffe og

til en nexus soeialis.

M en

det er

ganfle aabenbart, atKundgjorelsen, der kun ncevner „Nidderffabet"
som en af de under begge forncevnre Ministre hörende fcrlles Z n stitutioner, aldeles ikke havde at befatte sig med Beffaffenheden og
Omfanget af dets Rettigheder.

D e n ncevner, som bemcrrket, blot

„Nidderffabet", berorer end ikke dets nexus soeialis, og det med
god G ru n d ,

da det har adffillige sceregne Rettigheder, der ikke

staae i Forbindelse med nexus socialis, f. E r . privilegeret Vcernething, Frihed for stemplet P a p ir og adffillige blotte Fornemheds
Rettigheder.

Ved denne Leilighed

at give disse Rettigheder en

Stadfcestelse vilde haue vceret uhensigtsmcessigt, da adffillige af
dem, maaffee de fleste, kunne egne sig til Ophcevelse.

M e n det

vilde og have vceret upassende, nu at ophcrve dem, hvilket aldeles
henhorer til Afgjorelse

ved de tilkommende Forfatnings-

og an

dre Love, og desuden var af saa liden Betydenhed og Forholdet
til Danm ark saa uvedkommende, at det fra enhver Sid e vilde have
vceret synderligt ved denne Leilighed

at rore derved.

D e r var

I.VIII
navnlig ikke ringeste G rund til at udtale noget om Betydningen af
Nexus 8oeir!li8 (hvilken Kundgjorelsen naturligviis
paa at ophceve, stjondt det var

ikke gaaer ud

overflodigt og ikke ret passende

at ncevne den) eller L det Hele at indlade sig paa noget S p o r g s maal om hvorvidt Ridderskabet har Rettigheder af politisk Natur.
Regjeringen har jo allerede ved Reskript af 17de December 1 802
paa

en meget skarp og

Selvbesiatningsret,

ncrgtet Ridderskabet den

der ffulde gkve det en politisk Characteer; og

saavel ved Forordningen
ninger have Christian
kräftig

bestemt Maade

af 15de s. M . som ved senere A n o rd -

den Syvende og

Frederik den Sjette ret

benyttet den uindskrcenkede Beskatningsret,

Reskript blev forkyndt.
i et senere Tidsrum
Udtalelse og
Regjeringen

som ved hiint

Vistnok har Ridderskabet baade strar og
bestridt det Berettigede i hiint Refiripts

i de Skatteanordninger,

som hvile derpaa.

M en

har jo stedse hcevdet sine Skattelove og sin Veskat-

ningsret, og enhver Jndsigelse er forlcengst overvunden.
en ny Forfatning,

hvori Skattebevillingen

Under

blkver nedlagt i F o r-

samlinger, hvori Rkdderstabet kun vil udgjore en liden Brok, vil
Fornyelsen af de forrige Paastande saa godt som vcere utcenkelig,
men

i al Fald

vilde den Regje rin g,

standhaftigen har

staaet derimod,

som

forhen uden Hjcelp

ingen Vanstelighed

have

ved

at modstaae den, hvori den maatte finde Bistand hos den störe Fleerhed baade i hvertHertugdommes scerlige Forsam ling og i Fcrlledsforsamlingen.

Det begribes derfor ikke, hvad man künde befrygte

af Ridderskabet,

men Intet künde vcere uklogere end nu at give

det, der lcenge har vcrret afgjort, Udseende af noget nyt,
og vilde have

sremkaldt

de Magrer, hvormed

vi have havt Underhandlinger om O rd n in 

gen af vore Forhold.
naar en

lcerd

og

hvilket

yderligere Forviklinger med Hensyn tkl

Jscrr er det et ganffe synderlkgt Jndfald,

skarpsindig

Folkethingsmand v il,

at Köngen

ikke skulde stadfcrste Ridderstabets nexu8 8vcisli8, forend der forelaae en Anerkjendelse fra detö S id e ,

at den ikke var af politisk

N a tu r.*)

Herved vilde Negjeringen

Sa ge n for fig.

i hoi Grad have fordcervet

Det vilde netop derved have faaet Udseende af,

at Ridderstabet havde havt et begründet K ra v paa Nettigheder,
som Negjeringen

gjennem omtrent 5 0 A a r stadkg

har

ncegtet

samme, og som om den nu vilde tkltvinge sig en Opgkvelse af
disse Retskrav, ved at gjore selve Jndrommelsen af de Rettigheder, som man
frafaldt

ellers ei burde ncegte Sa m m e ,

flige K rav.

betinget af at det

E n Udtalelse om at Ridderstabet ikke har

nogen politist Rettighed vilde iovrigt ogsaa have en Tvetydighed,
som künde give Anledning

til Forviklinger.

D e r künde nemlig

sporges, om den Reprcrsentation i Provindsialstcenderne, som F o r ordningerne af 15de M a i 1 8 3 4 § 1 har tillagt Ridderstabet, er
en politist Rettighed eller ikke.

M e n vist er det,

givende Stcenderforsamling, der

endnu

engang

at den raad-

fial finde Sted,

stal, paa den ene Undtagelse ncrr, som den Kongelige Kundgjorelse
indeholder, vcere sammensat saaledes som Forordnkngerne indeholde, og det vilde

fikkert i de Underhandlinger, som Danm ark,

med Hensyn til Monarkiets fremtidkge O rd n in g ,

har havt med

andre M a g te r, have vakt den storste F o ru n d rin g,

dersom

man

havde ladet det vcere sig magtpaaliggende strar at blive af med
dette aristokratiste Element,

der er saa overordentlig ringe mod

det, man finder i andre Staters befluttende eller raadgkvende F o rsamlinger.

Io v r ig t er Talen om den aristokratiste Zndretning,

som Provindfialstcendcrne
den M a g t

og Anseelse,

fik i Hertugdommerne,

og navnlig om

hvortil Ridderstabet derved kom, gaaet

saa ofte fra P en til Pen, fra M u n d til M u n d , at det er blevet
en Troesartikel.

De

fleste Lcrsere ville derfor maastee forundre

sig over hvad jeg her har sagt;

men, dersom de ville

uleilige

dem med at lcrse ncervcerende B in d S . 2 26 ff. ville de see, hvor
lidet begründet denne Tale dog er.

') Folkethings-Tidenden for

D e r er Heller intet Erempel

1850, 2den S e s s io n S . 3 8 0 9 — 3810.

paa,
dets

at Ridderflabet gjennem Stcenderne fik noget uvrettet til
Fordeel;

hvorimod

Resultater v a r,

et af

den forste Stcenderforsamlings

at det mod sin V illie

og

mod

Forsam lingens

M ening mistede sin Toldsrihed ( S . 2 5 5 — 257).
D en tredie i Kundgjorelsen ncevnte Gjenstand for Fcellesstab
er den flesvig-holsteenste Kanal.
lige Loldindtcegter blive fcelles,

Det kan,

saalcenge ikke samt-

ikke vcere andet, end at den paa

denne K a n a l faldende Told maa deles mellem begge H enugdom mer, og det fees Heller ikke rettere, end at begge maae tage Deel
i Omkostningerne

og

vcere berettigede til at fore T ilsyn baade

med Jndtcegternes rigtige Oppebsrsel og med Udgisternes
Anvendelse.
tcegterne

rette

Jovrigt vil al Vanskelighed ophore, hvis Toldind-

i det Hele blive

fcelles for

hele Staten.

M e n den

Kongelige Kundgjorelse vifer kun, hvorledes der indtil Sagernes
endelige O rd n in g flal forholdes.
D a begge Hertugdommer have ved
B id ra g

tilveiebragt de ovrige

Ministre

under

fcelles forholdsmcessige

Fcellesbestyrelse af hine w

henlagte Jndretninger (Brandforsikkringerne

stad- og Landbygninger, Straffeanstalter,

for Kjob-

Dovstummeinstitutet og

Daareanstalten) og ligeledeö begge have lige Adgang til at nyde
godt af disse Jndretninger,
mindste

indtil

Bestyrelse.

saa er det nodvendigt,

en anden O rd n in g

at de, i det

vedtages, blive under fcelles

D a dette dog, naar hvert af Hertugdommerne faaer

sin sceregne lovgivende M vndighed,

kan medfore nogle Forviklin-

ger, vilde det vcere onffeligt, at enten det Hertugdomme,

hvori

vedkommende Anstalt er beliggende, aldeles udloste det andet, eller
at dog

dens

Bestyrelse

blev stillet under vedkommende Hertug-

vommes Lovgivning og Regjering.

Af

en noget anden Beffaf-

fenhed end de ovrige forommeldte Jndretninger ere dog de tvende
fcelles Brandforsikkringer,
Kjobstadbygninger,
hvad disse angaaer,

den

ene for

den anden for deres

begge Hertugdornmers
Landbygninger.

M en

saa kan der, hvis man ei paa anden Maade

kan afhjcelpe de Vanskeligheder, som Fcelledskabets Vedligeholdelse
künde medfore under den nyeTingenes Orden, Intet vcere til Hinder
for, at de hidtilvcerende Brandkassers Activa og Passiva fordeles,
og derimod hvert af Hertugdommerne erholder sine sceregne B r a n d - .
forsikkringer, deels for Kjobstad-, deels for Landbygninger.

Det

bor imidlertid ikke vcere ubemcerket, at der i den senere Tid idelig
er fort Klage over det Tryk, Slesvkg fkal lide under det Sam m e
paatvungne Forsikkrings Fcellesfiab medHolst'een; dette har endog
idelig spillet en Hovedrolle i den
S le s v ig

oste gjentagne Paastand,

stedse kun har havt Skade men aldrig

dets Forbindelse med Holsteen.

at

havt Fordeel af

Dette er et ret mcerkeligt, dog

ingenlunde det eneste etter stcerkeste Erempel p aa ,

hvorledes selv

i Anliggender,

aldeles vrange

der ligge klart for A lle s O in e ,

Forestillingsmaader
gjentagne,

ved idelig

og med stcerkt Eftertryk at vcere

omsider gaae og gjelde som afgjorte Sandheder.

fkal derfor ncermere oplyse denne S a g s Beflaffenhed.
D e r er i de tvende Bygningsforsikkringer,
i Hertugdommerne,
Sle svig .

Intet der giver Holsteen

3eg

-

som der haves
noget

forud for

D isse Jndretninger ere i alt, hvorpaa det her kommer

an, alveles lige beffafne med Kjobstcedernes og LandLygningernes
Forsikkringer her i Danmark.
tageres, i Forhold

Det er af samtlige Forsikkrings-

til Forsikkrkngernes Storrelse,

lige B id rag ,

at Brandftader blive erstattede, uden at der enten i den ene etter
den anden Henseende gjores,

hvad der Heller ikke vel lod sig

tcenke, nogen Forffjel paa de tvende Hertugdommer.
er Forsikkringen og
paatvungen

begge vaa lige M aade,

Kjobenhavn

og

de

Paatvungen

aldeles som den er

ovrige Kjobstceder i Danmark.

Bestyrelsen har derhos aldrig vceret i Holsteen, men den var oprindelig

hos

fra 1 816 hos
October

General-Land-Oeconomi -

og

Commerce-Collegiet,

det flesvig-holsteen-lauenborgfle Cancelli,

1 8 3 4 hos

disse Brandkasser

den flesvig-holsteenske Regjering.
bestvredes i Kjobenhavn,

fra Iste
Medens

blev deres Oversiud

for en stör Deel airbragt i Danm ark (hvilket de flesvigste S t ä n 
der i 1 83 6 have paapeget som urigtigt), fra den Tid Bestyrelsen
kom til S le sv ig maatte det i alt Fald have vceret dette Hertugdomme,

hvori man havde ncermest Abgang

til at faae Laan af

Vrandforsikkringerne; dette er iovrigt vistnok ikke noget betydende
Fortrin, men der har idetmindste aldrig vceret noget der indeholdt
Sk ygge
Folge

af Begunstigelse for

Holsteen.

Det

er imidlertid

af flige indbyrdes Brandforstkkringers Natur,

en

at de, der

Ilde Brandfiade, have Nytte af disse, at derimod de, der fiaanes
herfor, have Byrde deraf, og at saaledes ogsaa de Stceder, Ä m 
ter, Distrikter, hvori der forefalde forholdsviis
Brandstader,

mange eller störe

trcrkke flere Penge fra Forfikkringen

end de have

udgivet til samme, og at de, hvori der forefalde faa og uberyd'elige
Skader, faae M indre tilbage end de udgive.
f cel di ge Ulighed

i Virkningen,

O ver denne

der er en nodvendig Folge

af Jndretningens for Alle lige velgjorende H enfigt,
tigviis

In g e n besvcrre sig.

I

Gründen

dog vceret ogsaa dem til G a v n ,
bidraget dertil, uden
at faae Erstarrung;
dem, har

til-

kan fornuf-

har Vrandforsikkringen

der i en lang Aarrcekke

have

nogensinde at vcere komne i det Tilfcelde
Ihr foruden den Berolkgelse den har

vdet

en saadan Anstalt en faa stör Jndflydelse paa Eien-

domscrediten, at den B ro k-P ro ce n t,

enhver Bygningseier

udrede af sin B y g n in g s Vcerdi,

er et ubetydeligt Offer for

dette Gode.

kun

Det har rigtignok i flere A a r

maa

vceret Tilfceldet, ar

Brandstader have vceret hyppigere og betydeligere i Holsteen end
i S le s v ig ,

og at dette Land altsaa har maattet tilstyde mere til

Brandforsikkringerne end det har faaet tilbage, men, ligefom dette
ikke var noget at besvcere sig

over,

afgav

det end ikke

G rund til at onste Udtrcedelse af hiin Brandforsikkring.

nogen
Herom

er der Heller ikke, saavidt vides, nogensinde indkommet noget A n dragende.

V e l blev der i 1 83 8 af to Deputerede i de flesvigfle

Srcender indbragt Andragender om

en saadan Forandring,

men.

^

L X III

uagtet der L Anledning

deraf blev nedsat en

hvoriblandt Proponenterne,

Komitee af

tre,

blev Sa ge n dog ikke videre fremmet,

ventelig sordi disse siden ere blevne bragte til at indsee, at deres
Andragender ikke vare vel begrundede.*)

Hvorvidt hiint Forhold

mellem Brandfiader i de to Hertugdsmmer, der for Resten, saavidt

vides,

fornemmelig hidrorte fra

en vis

Deel af Holsteen

(D itm arfie n ), er Llevet ved at gjentage sig,

eller om vet forend

L den allerseneste T id er blevet afbrudt,

mig ikke gansie be-

kjendtz

er

og da det her er uden Vigtighed,

har jeg ikke bekymret

m ig om at forfiaffe mig det til en Undersogelse herom fornodne
Materiale.

M e n i alt Fald har den störe Erstattung, den fcelles

Brandkasse

for Kjobstcederne nu har at udbetale til Frederikstad

for de samme ved fiendtlig Overfald paaforte Brandfiader, medsort et betydeligt Om flag.

Det

ovenberorte ulige Forhold har

iovrigt ogsaa i hoi Grad viist sig i Danm ark, hvor enkelre Stcrder,

Ämter og Distrikter, i lang Tid ingen eller kun ringe E r 

stattung have havt at oppebcere,

medens de i samme Tid have

maattet svare berydelige Sum m er

i Brandpenge.

det ikke sjeldent er blevet Gjenstand

M en

uagtet

for de Bekom m endes Be«

mcerkning, saa veed jeg dog ikke, at der nogensinde til Regjeringen er indkommet noget Forlangende om at udtrcede af A ssu ra n cen**),

og det vilde maafiee Heller ikke have vceret bevilget,

thi

Brandforsikkringernes störe Betydenbed for Eiendomscrediten künde
efterhaanden svcekkes ved flige Udtrcedelser.
netop viist sig som ga vn ligt,
gjorelse af 28de Ja n u a r

at der ved

185 2

blev

har det

den Kongelige

Kund-

oprettet en fcelles Bestv-

* ) Slesvigsse Stcendertidende for 1838 S .
"1

Forresten

106.

D o g veed jeg, at' i dette O ieblik et S p o rg sm a a ! om en scrregen
B ygn ingsforsikkring
- denne P ro v in d S

for

et A m t i J y lla n d

sial vcere stadelidende

e r , paa G ru n d af at

ved i Henseende til Forsik-

kringen at vcere i Fcellesstab med O e rn e ,

blevet sat under

Handling ved det i S a m m e vcrrende landoekonomiffe Selffab.

For^

I.XIV
relse

for

HertugdommerneS

Brandsorstkkringer.

F ra

den

er

nemlig udgaaet en Bestemmelse om Erstatning for Frederiksstad,
hvorom, esterat de celdre fcelles Myndigheder vare oploste, In g e n ,
var bemyndiget til at tage B eflutning, lkgesom der og,

saafremt

Vedkommende vilde have sogt deres Rer ved Domstolene,
have

modt Vanstelighed

baade med Hensyn

vilde

til hvem der ffulde

stcevnes og til hvem der künde paakjende S a g e n . * )
Det

meget indfircenkede Fcellesffab,

som ester den Regje-

ringsplan, der stemtrceder i Kundgjorelsen, stulde for Tiden blive
tilbage

mellem

S le s v ig og

Holsteen,

kan

saaledes paa

ingen

M aade begründe nogen F ry g t for en Vedlkgeholdelse af S le s v ig holsteinismen,

og allermindst kan der vcrre G rund til sra danst

Eide at besvcere sig

over, at Regjeringen derpaa er gaaet ind.

Det er endnu yttret, at den kundgjorte nye Statsordning i det
Ningeste losner et B a a n d ,
mark og Sle svig,

som hidtil fandt Sted mellem D a n -

og som tillige

omfattede Holsteen,

idet tidli-

gere alle de Säger, der vedkom de directe Skatter for begge Hertugdommer, vare inddragne under et fcelles Collegium,

men nu

den fcelles Finantsminister ikke vil have Skattesagerne og al den
Jndstydelse, som knytter sig dertil, hverken i S le s v ig eller i H o l
steen, saa at ogsaa det forstncevnte Hertugdomme

forsaavidt vil

blive mere afsondret fra D anm ark end h id t il.**)

Dette er paa

* ) D e r har maaskee og vcrret T v iv l om BrandforsikkringenS F o rp lig telse til at erstatte den S k a d e ,
en T v iv l,

som ogsaa gjorde,

der fulgte

af fiendtligt O verfald,

at Justitsm inisteriet ikke uden D o m

vilde anvise Erstatning for de betydelige Brandstader, der ved siendtligt O versald vare B y g n in ge rn e i Fredericia paaforte.

M e n i fig

antager jeg dog, at Forpligtelsen, der ester de her og der lige Love
saavel som ester disse Jndretningers ogsaa lige N a t u r og Bestem
melse, ikke med G ru n d künde ncegteS.
1850,

S e e Landthingstidenden for

Iste S e ssio n S . 3 9 6 1 — 3967.

* *) S e e Folkethingstidende
S lutn in ge n .

S . 3825,

jfr. samme S . 3201— 2 og til

LXV
en vis Maade rigtignok Tilfceldet, og det med Hensyn til mange
andre Forhold end det her ncevnte.

M e n det er en nsdvendig Folge

af Overgangen fra det ukndflrcrnkede Monarkie til et constitutionelt,
uden at der dog kan dannes en fuldstcendig constitutione! Eenhed
af D anm ark og S le svig , og vilde saaledes ogsaa have fundet Sted,
om den nye Statsordning ligefrem var
clamationen af 27de M a r ts 1848.
Eiden

blevet bygget paa P r o -

D e r rnaa nodvendigviis ved

af det almindelige Statsbudget (dette vcere nu for D a n 

mark og S le sv ig

alene eller tillige for Holsten) vcere et scerskilt

for de hver Landsdeel for sig vedkommende Udgifter og de Jn d tcegter,
Skatter,

bvorved

disse ffulle dcekkes, ja

endog

for

de scrrskilte

hvorved hver for sig flal tilveiebringe sit B id ra g til de

fcrlles Udgifter, saa og for Sam m e s Dom aineforvaltning.
gjcelder forovrigt og

med Hensyn til de indirekte Afgifter;

Dolden maa, naar den, som vi haäbe,
Forbindelse

Dette
kun

blkver aldeles lige, og i

dermed al indvortes Toldafsondring bortfalder,

nod-

vendigviis vcere en aldeles fcelles saavel Lovgivning som Forvaltning underkastet;
blkve gjceldende.

om Postintraderne vil maastee og det Sam m e
M e n andre indirekte Afgifter kunne gjerne vcere

forsijellig Lov undergivne (hvilket i det mindste for Tiden er T i l
fceldet med det stemplede P a p ir), og selv forsaavidt Lovene ere lige,
f. E r . med Hensyn til 4 og ^ Procentafgifterne, kunne de efter
Forholdenes og Anvendelsens Forskjellighed give storre eller mindre
forhöldsmcessig Zndtcegt, hvilket navnlig, som de finantsielle R e gn siabs-Oversigter vise, har vceret Tilfceldet med de nysncevnte Afgifter,
saa at det idetmindste er tvivlsomt, om de ikke Heller burde afsondres
i de sceregne Kasser,
naturligviis

hver Statsdeel for sig maatte have, hvilke

burde tilsvare Fcelleßkassen hvad

den vedkommende

Statsdeel efter det almindelige Budget havde at udrede mere end
der indkom ved de

Sam m e

umiddelbart tilflydende Jndtcrgter.

Forresten kunne derfor gjerne samtlige Afgifter höre under samme
Finantsminister, kun at Lovgivningen og Finanzkontrollen

maa

I.XVI
ligge til

forstjellige

Steder.

Henseender som Folge

Men

der ville ligeledes L andre

af den nye O rd n in g kunne opstaae eller

vedligeholdes flere Forsijeller mellem Danm ark og S le s v ig ,
under den forrkge Statsforfatning.
criminelle Lovgivn in g,
nu

konuner under

Kirke-

altid i den G rad

alt hvad der

forsijellige Lovgivningsm yndigheder,

at tilveiebringe Eenhed,
hvilken

i den hele civile og

og Skolevcesnet og

Köngen det forhen i sin M a gt,

Ulighed;

O gsaa

eller

end

havde

forsaavidt Han fandt det tjenligt,
Laltfald at forhindre

alt for stör

M a g t Han og oste har henyttet,

sijondt ikke

som künde have

vceret onsielig.*)

Det kan

vel og haabes, at baade Regjerkngens Jndflydelse paa Lovgivningen

og de forsijellige lovgivende Forsam lingers Erkjendelse

af

det Onsielige derk, vil virke til at der snarere opnaaes storre og
stsrre Eenhed end indtrcede nye Forsijelligheder.
villet vise, at dersom man i det paaberaabte

K u n har jeg

Forhold

syn til det direkte Skattevcesen vil finde en LoSning
det mellem D a n m a rk

og S le s v ig ,

saa

med Henaf F orho l-

er det Sam m e at finde

mange andre Steder, men at det alt er en uadsiillelig Folge af
den konstitutionelle Forfatning.
M a n har paaberaabt sig, at Slesvigholsteinismens Princip
allerede ligger den,
steen, som

at S le sv ig

saaer Noger tilfcelles med H o l

det ikke tillige faaer fcelles med D an m ark,

medens

dette R ig e ikke kommer i Fcellessiab med Sle svig , uden med Hensyn til de Anlkggender, hvori Holsteen ogsaa er optaget i,'Fcellessiabet.
mark

Det synes, at hvis der ogsaa vare Forhold, hvori D a n og S le s v ig

kom i

et scrrligt Fcrltessiab,

finde den indflaaede V e i nogenlunde

antagelig,

saa vilde man

idet S le sv ig da,

om det end ikke knyttedes ncermest til D an m ark, dog blev D a n 
mark og

Holsteen

lige ncer.

Under

en saadan

Forudscrtning

vilde, mener man, Regjeringens Politik vcere en fand Heelstats-

*) S e e : „ F o r den danffe E t a t s Opretholdelse" E id e 221 ff.
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Politik, og om denne ei var den ensieligste, saa maatte man dog
ester Omstcendighederne finde sig deri,
hjemler
Punkter,

et scerligt

Fcellessiab

hvorimod den, naar man

mellem Hertugdemmerne

i visse

hvad enten nu disfe maatte vcere af mere eller mindre

Betydenhed, uden at have til Movvcegt et tilsvarende Fcellessiab
mellem D anm ark og S le s v ig ,
Unionspolitik,

kaster sig i den flesvigholsteenffe

der formeentlig laae til G rund for Resiriptet af

28de Ja n u a r 1 8 4 8 .*)
D a det er oplyst, at de Forhold, hvorl et vist scerdeles Fcrllessiab mellem Sle sv ig

og Holsteen endnu siulle vedblive,

ere en ubetydelig Levning af det
ligeledes er klart,

at det har

der forhen var fcrlles,

tun

og der

vceret en Nodvendighed for D a n 

mark at indrsmme hiint indflrcenkede Fcellessiab, netop
ved at faae det forrige i alle Livsforhold

for der-

indgribende ophcevet,

saa vilde der dog ikke vcere mindste G rund til at sigte Negjeringen for Slesvigholsteinisme eller for M a n ge l paa behorig Jver
i at bekcrmpe den, om der end ikke paa den anden Sid e var noget at opvise, der blev scelles for D anm ark og S le s v ig i Scrrdeleshed.

A f nyt at indrette noget saadant Fcellessiab, blot for at

faae et Sidestykke til det Lndsircenkede Fcellessiab, der sial blive
ved mellem Sle svig og Holsteen,
der jo ingenlunde dannes

vilde have vceret uberettiget, da

noget nyt Fcellessiab mellem Hertug-

dommerne, men kun det, der har bestaaet gjennem Aarhundreder,
vedligeholdes med Hensyn

til

visse F o rh o ld ,

mindste for Dieblikket ikke kan afsiaffes.

hvori

det

i

der

M e n det er Heller ikke

vansieligt at paavise Forhold, der i Felge den ncervcrrende R e tsrilstand maae blive i et saadant

Fcellessiab mellem Danm ark og

Sle svig.
Hertil herer Toldvcesnet, hvori Fcellessiab mellem Danm ark
og S le sv ig og Afspcerring mellem dette og Holsteen, ved Regje-

S e e Folkethingstidende S . 3 8 1 0 — 3811 m. fl. Steder.
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ringens Foranstaltninger i 1850, er traadt istedetfor det celdgamle
indbyrdes Fcellessiab mellem Hertugdsmmerne
dring fra Kongeriget.

og disses Afson-

Det er vel ikke at formode, at den ncer-

vcerende Tilstand vil vedblive ret lcenge, men det er dog ikke af
den gamle at den skal afloses,
fuldstcendigt Toldfcellessiab vil

hvorimod det forventes,

blive stiftet mellem Danm ark og

Legge forncrvnte Hertugdommer.
rende Tilstand,

at et

Zmidlertid

er det den ncervce-

at kun Danm ark og S le sv ig

have Told fcrlles;

derte bliver Udgangspunktet for den nye Tingenes O rd n in g ,

og

dette er af overordentlig Vigtighed for D anm ark, der nu under
Forhandlingerne

vil faaeden

Overvcegt,

Tilstand var Udgangspunktet vilde
merne.

Hvad der saaledes

der naar den gamle

have vceret hos Hertugdom-

ved en scerdeles kräftig Jndsiriden er

udrettet i dansi Interesse er af en uden al Sam m enligning storre
Betydenhed

end hvad

der

for

Hertugdr?mmernes

Sammenhold

vindes ved det, der lades tilbage af deres gamle Fcellessiab.
M e n der ere og andre Forho ld ,
vig blive i et scerligt Fcellessiab,
mcessige Virksomhed.
Sle svig ,

hvori Danm ark og S l e s 

der maa have sin forfatnings-

D e r ere jo ikke ganske ubetydelige Dele af

der staae under dansie Bisiopper

og

danste Cancelli, nu under Cultusministeriet.

forhen under det
D en

dansie O ver

Lestyrelse af Kirkevcesnet i disse Dele qf S le sv ig , der tildeels og
medforte en Overbestyrelse
alle de Forhold,

hvori

af Skolevcesenet, kom natlrrligviis L

Kirken

eller

Skolen

behover

verdslig

Medvirkning, i Bererelse med dem, der havde den verdslige M y n djghed i Hertugdsmmet.
der vel,

Hvad

A ls

og A § r s

angaaer, tilkom

ester Anordning af 7de November 1832,

og de tvende

under samme D ato udgivne Skolereglementer, det dansie Cancelli
nu

Cultusministeriet

Myndighed

til i Kirke- og

tage adsiillige i de Lorgerlige Forhold

Skolesager at

indgribende Beflutninger

og i den Henseende tillcegge de verdslige

Embedsmcend de for-

nodne Befalinger.

strcekker stg dog ikke

M e n denne Myndighed
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tt'l al den Bistan d,

Kirken

er det i de Tilfoelde,

og Skolen künde behove.

hvori denne Bistand

N avnlig

ei kan gives ad L)v-

righedsveien, men maa soges ad Rettens B e i, de stesvigsie D o m 
stole, hvortil man maa vende sig.

D e rh o s ere, med Hensyn til

den M evvirkning, de geistlige Embedsmcend have at yde i borgerlige Anliggender, de stesvigsie Love deres Rettesnor, navnlig
have de og for en Deel at iagttage disse Love ved Wgtevielser.
I

det Thorninglehnsie har derimod den dansie Kirkebestyrelse ikke

mindste Myndighed til at tage nogen Bestutning eller udstede nogen
Befaling angaaende noget der ligger udenfor det reent Kirkelige.
Denne Begrcendsning blev i Scerdeleshed meget skarpt udtalt i et
af Frederik den Fjerde under 4de October 1 7 2 7 (altsaa faa A a r
esterat hele S le s v ig
stedt Resiript,

var kommet under Hans Herredomme), ud-

der endog indeholdt,

at det „ved saadan'Forfat-

ning herefter og til alle Tider uforanderlig sial have sit F o rb livende."

Skolevcrsenet L Lemeldte Distrikt er derfor og blevet saa

godt som aldeles uafhcengigt äf R ib e B isio p

og af det dansie

Cancelli; man har endog villet ncegte den sidstafdode B isio p Ret
til at vifitere Skolerne
ikke synes

sammesteds,

at have gjort,

noget som

men hvori

Hans Formand

Han jdog af Cancellierne

blev hcevdet.
I

begge ovenncrvnte under

Dele af S le sv ig
stesvigsie Minister

vil

saaledes

dansk Kirkehoihed

henhorende

ei alene en Medvirkning af den

og den dansie Kultusminister i mange T il-

fcelde vcrre fornoden, men ogsaa maa baade den dansie Rkgsdag
og den stesvigsie Landdag, hvad hine Stykker
gaaer,

tage Deel i de Love,

T a rv enten fordre Pengebidrag

der til

Kirkens

af S le sv ig aneller Skolens

eller paabyde eller forbyde visse

Handlinger.
Selve Grundlovens Bestemmelser, Religionen og de kirke
lige Forhold vedkommende (§§ 8 0 — 8 4 ) ville uden T v iv l allerede
fere til maasiee meget fortrcedelige Forvkklinger i denne Henseende.

D isse

Paragrapher

kunne

ingenlunde

uden

videre ansees

som

givne for de Dele af Sle svig, der Here under dansk Kirkehoihed,
thi de ere ikke blot kirkelige, men ere og af stör Betydenhed for
den borgerlige Retstilstand.
des i T v iv l,

Dersom

dette ellers end künde kal-

saa er det dog blevet aldeles klart ved den Anven-

delse af Grundloven, som der er gjort i Lov af 13de A p ril 1851
om LEgtestabs

Jndgaaelse udenfor de anerkjendte Troessamfund

eller imellem Medlemmer

af

forstjellige Troessamfund,

m.

v.

Denne Lovs Bestemmelser gribe dybt ind i de allervigtigste bor
gerlige Forhold,

i

W gtesiab,

i Forholdet mellem Forceldre og

B o rn , L den Betryggelse, som man hidtil, sijondt vistnok ikke til
Fuldkommenhed, har
religiose Dannelse,

havt for den opvorende Slcegts scedelkg-

i Paalideligheden

af de edelige Vidnesbyrd,

der kunne reise eller fcelde Borgerne paa A§re, Liv, Frihed, Formue.
Alle disse Forhold have hidtil i de omhandlede Distrikter for en stör
Deel Hort under de flesvigsie Love

lmellem hoilke og de danffe

iovrigt hidtil Lngenpaafaldende Forstjel havde fundet Sted), og altsaa
künde en udelukkende dansk Rkgsd ags Vedtagelse ingenlunde vcere
nok

for

at give

de omhandlede

Lovskraft sammesteds.
Lov i Landsthinget,

derfra afvigende Bestemmelser

Under Forhandlingerne angaaende forncevnte
blev det blandt andet udhcevet, hvorledes en

saadan Lov rim eligviis

vilde vcere Slesvigerne saavelsom Holste-

nerne L hoi G rad imod, og- saaledes virke imod den Retseenhed
eller dog störst mulige Retslighed,

som man maatte onfle.*)

D e r blev Intet sagt, som L nogen Maade künde svcekke det i saa
Henseende Anforte,

men m an tog det ved denne som ved flere

Leiligheder vidunderlig let med den Jndflydelse,

som RigsdagenS

Beflutninger künde faae paa at sjerne det Land fra Danmark,

* ) A n h a n g 8 til Landsthingstidendeu for 1851,

Istr Session S . 6 3 3 —

634, jfr. selve Tidenden S . 3801, 3 8 1 6 — 3817, 3856, cfr. ncrrvarende S k r if t Iste B in d S . 370.
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hvis ncermere Tilflutning fiulde vcere et Hovedformaal for D a n marks politiffe Strceben.

D o g her er ikke Tale om S le sv ig L det

Hele, men kun om de e n k e lte S t y k k e r

af

d o m m e , der Here under danst Kirkehoihed;
den danffe Rkgsdag

man

og det er viist,

ikke kan vcere raadig over

Lov af 13de A p ril 1851
paa

dette H e r t u g -

eller de Grundlovsbestemmelser,

har bygget den, til

at

at udvide enten

hkne Dele af S le s v ig ,

hvormen at

man herk, som i mere, har en Gjenstand for en scerlig Forbindelse mellem den danffe og den ffesvkgfle Lovgivningsm agt.
D en Medvirkning mellem den danffe og den flesvigffe Lov
givningsm agt,
og Skolen
S le s v ig ,

som maatte finde Sted i dette og andre Kirken

vedkommende Anliggender i de omhandlede Dele af
er saaledes

er uforkasteligt Erempel

FcelleSffab mellem Danm ark
thingsmand

paa det scerlige

og S le s v ig , som en anseet Folke-

har erklceret for en uomgjcengelig Betingelse for at

Regjeringens

Organisationsplan

Vcerk af Slesvigholsteinisme.
ansee dette FcellesffaL

künde fritages
M en

iovrigt

for at vcere et

kan jeg ingenlunde

for noget scerdeles Gode.

kirkelige og borgerlige Regjerkngs Afsondring

er i

D e n overste
vort prote-

stantifie Land en af historiffe Aarsager hidrorende Uregelmcesstghed,

som kun kan virke Lamhed og Forviklinger i Bestyrelsen.

D a imidlertid

den endelige Afgjorelse forhen var hos Köngen,

og da de Collegier,

mellem hvilke disse to Grene af M yndighe-

den vare deelte, gjensidig kom Hinanden i M o d e ,
det Hele dog nogenlunde taaleligt.

saa gik det i

M e n naar det Geistlige og

Verdslige kommer hverr under en forffjellig af den anden uafhcengig Lovgivningsm yndighed, bliver der en ganffe anden Fare
for Stan d sn in g og Norden.
hvorledes den danffe R ig sd a g
udove deres Myndighed

Det turde derhos vcere tvivlfomt,
og den flesvigffe Landdag

flulle

med Hensyn til kirkelige Love og F o r-

anstaltninger i de omhandlede Stykker af S le s v ig ,

om nemlig

Hegge maae vcere enige for at tklveiebringe en gyldig Beflutning,
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eller om de ved flige

Leiligheder stulle trcede fammen som en

Eenhed, for ved deres fleste Stemmer at afgjore Sagen.

I

forste

Tilfcelde vilde det aldeles beroe paa den flesvigske Landdag, hvorvidt de ovenomhandlede Grundlovbestemmelser og den derfra hidrorende Lov

af 13de A p ril 1851

skulde gjores gjceldende i det

Thorninglehnske samt M s og LEro, og det Sam m e vilde gjcelde
med

Hensyn til enhver tilkommende F oran d rin g,

som

maatte

attraaes L Kirke- og Skolelovgivningen sammesteds; i sidste T i l 
fcelde vilde disse Dele af S le s v ig vcrre udsatte for ved den danske
R ig s d a g s storre Talrighed
livet dybt

at underkastes vcesentlige og i Folke-

indgribende Forandringer L deres hidtilvcerende R e ts-

tilstand, og det uden at der fra Starens Standpunkt künde vcere
nogen fornuftig
dring.

G rund

til at ville paanode dem denne Foran -

Det turde og vcere temmelig klart,

at dette vilde vcere

Uret, og at det derimod er ganjke naturlkgt,
have

en

tykke i
det reent

egen

lovgivende M a g t ,

bemeldte Stykker

lovgkvningen.

og

af dette Hertugdommer kan uden for

Kirkelige siee nogen Forandring
M en

kommende M a g t
dog künde

naar S le s v ig sial

at der Lkke uden dens S a m -

herved

i Kirke- og Skole-

vilde den den danske R ig s d a g til

over disse Districter storstedeels blive et Sk in ,
ingen Foran d rin g,

som Hertugdommernes lov

givende M a g t ,

Köngen

lige L Sam m eS

Kirke-

og

dags

gjores

gjceldende i ovenncevnte Distrikter.

vil

Samtykke

derfor vist i

menblanding^

Tiden

ligesom

relsen med Hensyn
S le s v ig

ad

Skolevcesen, uden den danske R i g s 

findes

og

til

og Holsteen,

vil blive hcevet

derunder indbefattet, maatte finde tjen-

Det

rettest at ophceve denne S a m -

det Fcellesskab,

der efter Kundgjo-

visse Anliggender flal
uden T v iv l,

vedblive mellem

saaledes som vi

Lovgivningsveien.

det stemmer med Befolkningens D n fle r

have seet,

Jovrigt

künde,

hvis

i hine

Distrikter eller

nogle af disse, den verdSlige og geistlige Myndighed forenes under en f M e s Lovgivning og Bestyrelse.

3a jeg maa, i Henhold
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til hvad .jeg

i

mit S k rift:

^Fo r Opretholdelsen af den danste

StaL i sin Heelhed" Side 51 Note har yttret,

antage, at der,

nu da den politiffe Eenhed mellem Danm ark og begge Hertugdommer bliver sat paa en fast Fod

og som jeg haaber det Hele

konuner under fcelles Toldlove, intet vcesentligt künde vcere imod,
at den nordlige Deel a fS le s v ig lagdes under dansi Lovgivningsmyndighed

og Administration,

den sydlige

derimod

forbandtes

med Holsteen, hvorved den dog saalidet som i den 1 46 0 stiftede
Forenings

Tid flulde komme i nogen politisk Forbindelse med

Tydsiland. * )
fkeligheder,

Jeg
der,

indseer
blandt

vel

paa

den

ene Side

andet med Hensyn

til

de V a n -

den bestemte

Begrcendsning, som da blev fornoden, og til de mange S p o r g s maal, som Overgangstilstanden maatte fremkalde, ville mode ved
en saadan D e lin gs
mange

Gjennemforelse,

af de Vansieligheder, som

Sratsordnings Gjennemforelse,

men

den

vilde

og

fjerne

ere forbundne med den nye

og den turde maaskee fore til en

F o rso n in g , hvortil der ikke paa anden Maade var Udsigt.

Det

er iovrigt kun under Betingelse af at den maatte have Stem ningen for sig i Befolkningen,
M e n Befolkningen

at der künde vcere Tale om samme.

vil Heller ikke vcere istand til at have en n o

genlunde sikker D o m

om

hvad

der i saa

Henseende tjener til

dens T a r v , forenv den en Tidlang har havt Leilighed til rolig
at overveie Forholdene saaledes som de esterhaanden udvikle sig.
Under

de nuvcerende lidenstabelige O p Lrusninger og den Tvang,

hvori Partierne holde Beboerne, vilde der ikke vcere at tcenke paa
en fornuftig Afgjsrelse af saa vidt indgribende Forhold.
ringen

künde,

for dog nu

Regje-

engang forelobig at komme til den

saa lcenge udhalede O rd n in g af Tilstandene, vist ikke gjore andet
end lade alt,

hvori en Forandring hverken havde viist sig som

nodvendig eller engang som tilraadelig,

blive som det va r, og

* ) Ovenncevnte S k r if t S . 7 4 — 75 vifer, hvor forkastelig jeg vilde finde
Delinge» uden de foranfsrte Bettngelser.
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overlade der til en roligere Tid ad den forsatningsmcessig anviste
V e i at faae den forelobig

trufne O rd n in g

-edre afpasset ester

Befolkningens og hele Statens Tarv.
A r de Anker,

der

ere forte over det under 28de Januar

185 2 kundgjorte G rundlag

for vor tilkommende Statsorden, ere

der kun w, som jeg endnu finder der fornodent at belyse.
ene gaaer ud paa,

Den

at Provindsialstcrnderne. for Hertugdommerne

stulle sammenkaldes for at overveie Udkastene til de sceregne F o rfatningslove,

der ville blive givne for hvert af disse.

ikke lcegge Vcegt paa det Sp orgsm a a l,

Jeg fial

om Regjeringen endnu,

ester hvad der var foregaaet, künde vcere bunden ved de Tilsagn,
som indeholdes k den almindelige Lov
Jndforelse i Hertugdommerne

om Provindsialstcenders

af 28de M a i 1831 § 8 og S lu t -

ningsbestemmelsen af Forordningerne om deres Jndretning af 15de
M a i 1834.

M e n uden Hensyn dertil var det dog maaskee den

eneste nogenlunde holdbare V e i,
blive sat

i Stan d

Forholdenes

til

ad hvilken Regjeringen

at danne sig

hensigtsmcessige O rd ning.

Hertugdommerne have

künde

en velbegrundet D o m om
M a n ge

mene vel,

at

forstjcertset ikke blot al Berettigelse, men

endog al billig Abgang til at faae deres Meninger og Onsker
om Ordningen af deres fremtidige Tilstand tagne i Betragtning,
og at Regjeringen ei alene künde men og burde, uden alt Hen
syn dertil, have givet om just ikke Holsteen, med Hensyn til hvilket man indrommer at dets S t illin g til det tydste Forbund ei
künde scettes tilside, saa dog Sle svig ,

den Forfatning, som man

i dansk Interesse, saaledes som denne nu i Almindelkghed opfattes, fandt at vcere hensigtömcessig.

M e n om der end ellers Intet

vilde have vceret til Hinder for

at scette en saadan Haardhed

igjennem, saa vilde det dog ikke have vceret retfcerdigt at straffe
hele Befolkningen

saavel den som nu er,

som den Slcrgt der

kommer, fordi en Deel as Sam m e har ladet sig forfore til paa
en ulovlig Maade at ville scette det igjennem, som, ester de sam-
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mesteds udbredte Forestillinger, hvorom

tun Fa a vare istand til

selv at have nogen D om , var deres velbegrundede Ret.
stedse blevet yttret,

Det er

at S le s v ig s Jndvaanere i deres störe Fleer-

hed vare Köngen trohengivne, men
vare bragte paa den anden Side.
Köngen i sit Manifest

kun

ved Namker og Tryk

Det tilgivende Sindelag, som

af I4de J u li 1 850 og

sin Proclamation

til Jndvaanerne i Hertugdommet Sle sv ig af samme D a to udtalte,
er Heller ikke andet end hvad man ved alle stige Leiligheder har
erkjendt for en velvillende og oplyst Politiks Fordring, og Regjeringen
er sandelig

ikke gaaet yderligere i denne Retning end man, efter

disse Kundgjorelser,

maatte vente.

Hvad

navnlig S le sv ig an-

gaaer, da har Proclamationen, idet den udtaler Köngens levende
Anerkjendelse af den Trostab,

som Befolkningen

Fare og Trcengsel havde bevaret,
domme

under Fristelse,

ogsaa tilsagt dem,

hidtil havde ladet stg forvirre,

Mildhed

hvis O m -

og

Tilgivelse,

naar ve vendte tilbage til deres undersaatlige P ligt, hvilket, ifolge
Manifestet, baade i Sle sv ig og i Holsteen og i Lauenborg endog
maatte strcekke sig til Stadfcestelse i de af dem beklcedte Embeder,
kun med saadanne Undtagelser, som Gjenoprettelsen

af den ret-

mcessige Landsherres Autoritet gjorde uundgaaelig nodvendige.
O gsa a indeholder Manifestet og Proclamationen et hoitidcligt Tilsagn om,

at S le sv ig ei fiulde blive incorporeret i D a n -

rnark, men at saavel det som Holsteen künde vente en Forfatning,
hvorved

der stulde tages Hensyn

til de Anskuelser og Onffer,

som viste sig i disse Henugdommer.
Tid,

Herom

antoges det den

at Regjeringen künde komme til paalidelig Kundsiab gjen-

nem de anseete Mcend
merne,

fra Kongeriget og hvert af Hertugdem-

som Köngen nogen Tid

efter lod

sammenkalde for at

overveie et af Regjeringen forelagt Udkast til Forholdenes O rd ning, esterat det forhen havde vcrret de Stater,

hvormed dette

Anliggende blev forhandlet, meddeelt og af disse forelobig billiget
som

et G rundlag

til ncermere Overveielse.

M en

det lykkedeS
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ikke ad denneVei at naae Maalet, fordi hine M a g ie r antoge, at
der ved disse Mcends V a lg ikke blot for Danm ark men og for
S le s v ig —

og det er egentlig disse sidste V a lg , hvorover man h a r ,

beklaget sig —
Retning,

og

var altfor eensidig seet paa den nationale danffe
at

derfor deres Betcenkning endog var udfaldet til

Afandringer af Negjerings-Udkastet i denne Retning.
gen

har

Mcrnd

vist

Lndseet,

vklde forfeile

sin H ensigt,

saaledes, at de forskjellige
künde komme til Orde.
byrd derom,

i

Tallet for Sle sv ig

naar

Lander

disse ikke bleve valgte

herffende Meninger derved

Saafrem t der behovedes noget V id n e s-

saa laae det i

som for Holsteen.

Negjerin-

at den hele Sammenkaldelse af anseete

siulde

den veloverveiede Bestemmelse,

at

overgaae Tallet saavel for Danm ark

M e n det var under de givne Omstcendigheder

allerede i sig selv en yderst vanstelig Opgave, navnlkg forsaavidl
Sle sv ig angaaer, at trceffe saadanne V a lg , som Hensigten for
drede z og, om en nogenlunde tilfredsstillende L ssn in g ellers havde
vceret mulig, saa traadte dog Pressens siet betankte Jndblandkng
hindrende i Veien.

Baade den dansie og den siesvigske Presse,

hvorfra kun een M eiling künde udtales,
med

at dette

Anliggende

viste sig meget utilfredse

flulde bringes

i

andre Hander

end

Pressens og R ig sd a g e n s, men da dette nu engang var indrommet, saa fremforte den det som en uefrergivelig Fordring, at kun
saadanne M a n d valgtes, paa hvis ubetingede Hengivenhed for de
danfie Paastande man künde vare vis.
rungen saavel som for En h ve r,

Det maatte for Regie

der ellers künde satte sig ind i

Forholdene, vare klart, at det ingenlunde künde bsade den danste
Sag,

at Forsamlingen blev saaledes

forud var givet,
gjaldende;

sammensat,

at en vis Meningsretning

enkelte V a lg

at det allerede

deri vilde gjore sig

bleve Heller ikke ganffe efter Pressens

Dnffer, men Forsamlingen blev dog ingenlunde saaledes sammen
sat,

at dens Forflag künde, forsaavidt S le s v ig angaaer, gjores

gjaldende som et Udtryk af Landets M ening.

H v is der havde
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vceret taget storre Hensyn til dette Sammenkaldelsens Form aal,
saa

vklde Pressen have

have fundet Gjenlyd

oploftet et holt S k r ig ,

paa Rigsdagen.

og dette bilde

Dette Sam m e bilde og

habe vceret Tilfcrldet, hbis Regjeringen strar habde siaaet ind paa
den Vei, h vis Nodvendighed flden er blebet indlysende.
ikke Pressen

i

Saafrem t

Forbindelse med Forholdet til Rigsdagen havde

lagt Vaand paa Regjeringen,

saa bilde

den maastee ikke have

forsogt den Sammenkaldelse af selbbalgte Mcend,
dernes Sammenkaldelse stulde undgaaes.

hvorved Stcrn-

N a a r det kom an paa

virkelig at erfare Landets M e n in g ,

saa var der i Gründen ikke

andet for, end

gaae ud fra et ridligere er-

kjendt System ;
foranstaltning,

at Valgene
ethvert,

maarte

der blev dannet ved en ny Regjerings-

vilde have habt Vilkaarlighedens Prceg.

Stcrnderanordningerne 183 4

Det i

hjemlede Valgsystem turde isvrigt L

og for sig vcere vel indrettet til at reprcesentede Landets fände og
virkelige Jnteresser.

Endnu umiddelbar efter Christian den O t -

tendes D o d erkjendte S c h o uw det for saa belstikket til at vcerne
om A lle s Ret,

at Han ikke fandt andet nodvendigt til at danne

en paalidelig lovgivende Forsam ling for D a n m a rk, end at sarnmeusmelte de to danste F o rsa m lin g e r;*)

og om Han end under

den forstcerkede Bevcegelse, der paafulgte,

har fundet en paa en

bredere Grundvold bygget Forfatning endnu onsteligere,
dette dog

ikke lilintetgjore Vcerdien af hiin D o m ,

get paa den E rfa rin g ,

saa kan

der var byg^-

som denne hoist frisindede M a n d havde

havt saa rig Leilighed til at gjore.

H v o r ubefoiet den M ening

er, at det stesvigsie og holsteenske Valgsystem var bygget paa
andre og mere aristokratiste Grundsoetninger end det danfle, er, i
Henhold til den udforlige Udvikling, som findes andetstedö i ncrrvcerende Skrist, bemcerket oben S . I^IX , og der er rillige udhcevet.

* ) S e e m in Prevelse af det R igsforsam llngen
G rn n dio v

og til en V a lg lo v S .

16— 17.

forelagte Udkast til en
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hvor M ö g t det vilde have vceret, om Regjeringen lige over for
de M agier, hvormed den underhandlede,
den Forestilling

gjceldende,

for aristokratiff.
hiint Kald
derved,

vilde have sogt at gjore

at Stcenderncs

Sammenscetning var

O m de i 1 8 4 7 valgte Medlemmer,

ikke künde vetroes,

blev

til hvilke

Sp orgsm aale t

bortfjernet

at en ny Valgperiode oppebies inden Stcendernes S a m -

rnenkaldelse.

Under de overordentlige Omstcendigheder,

der her

ere tilstede, skulde jeg vel ikke have fundet Betcenkelighed ved at
Regjeringen,

af sin Magtfuldkommenhed,

havde sat disse V a lg

ud af K ra ft,

hvorester nye V a lg strar künde

have

vceret fore-

tagne; men det var uden T v iv l henstgtsmcrsfkgere, at man lod
dette A a r gaae hen,

for at Lidenskaberne imidlertid künde blive

afkjolede.
Det er og udhcrvet svm en scer betcenkelig Eide ved Ku n d gjorelsen af 28de Ja n u a r 1852, at den Hertugdommerne tilsagte
Reprcesentation bencevnes som s tc r n d e ris k .

Skjondt jeg holder

for, at en stcenderist Jndretning, naar dertil ikke fordres en yderligere Afsondring af de forffjellige Sam fundsklasser end den, som
indeholdes i de fire Forordninger af 15de M a i 1834,
meget antageligt G rundlag
have onfiet,

for

at hiin Beregnelse

allerede forud er blevet afgjort,

en Forfatning,

afgiver et

stulde jeg dog

havde vceret borte,

hvorved det

at Hertugdommernes Reprcesen-

rarion vil blive vcesentlig forskjellig fra den, som hjemles i G rundloven for Danm ark.

M e n der er gjerne muligt, at Regjeringen,

naar den ikke vilde spilde A l t , hvad

der ved de lange Under-

handlinger med stör Vanstelighed var uvretter, ikke künde undgaae
saaledes at betegne de Hertugdommerne tilsagte lovgivende F o rsamlingers
endog

Characteer.

Hvad Holsteen angaaer,

saa

vilde der

ligefrem kunne vceret paastaaet. som Folge af den tydske

Forbundsact.

Med Hensyn ril S le s v ig forholdt Sa ge n fig der-

imod vistnok anderledes;

men det er sandsynligt, at de Magrer,

med hvem man var traadt i Underhandling angaaende det dansie
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M onarkies

tilkommende O rd n in g ,

at der ogsaa med Hensyn

have

til S le s v ig

lagt megen Vcegt paa,

blev ndtalt et O r d ,

som

viste, at den Forfatning, der siulde indfores i dette Hertugdomme,
ikke siulde Lygges

paa

dansie Forfatning.

den brede Grundvold,

der er givet den

Det kan neppe feile, at der bed disse Under-

handlingeridelig bar vceret Tale om det M is lig e L den almindelige Valgret, der nu er forsvunden i alle de andre Stater, hvori
den ved Bevcrgelserne i 1 84 8

dar kommet ind,

med Undtagelse

af Frankrig, hvor den i Navnet bestaaer, men er benyttet til at
begründe et vilkaarligt Herredomme, som alle Venner af Frihed
og R et vilde fordomme, dersom de ikke den havde seet en Frelse
imod O p lo sn in g og Borgerkrig.
vceret antydet noget O nsie om ,
D a n m a rk,

er jeg vis p aa,

ved den retlige

Umulighed

Forsaavidt der maatte
at

den

ogsaa

blev

have

ophcevet i

at man herfra stedse har holdt fast
af en eensidig Forandring

Köngen hoitidelig antagne Forfatning.

i den af

M e n medens den danffe

Regjering og denS Agenter forsaavidt havde en saa fast G ru n v
at staae p a a ,

at de künde holde enhver Fordring tilbage,

have

de andre M agter uden T v iv l med desto storre Styrke trcengt paa, at
Köngen dog ikke ved at udvide hint Valgsystem til de Dele af hans
Stater, hvori det ei endnu havde faaet Gyldighed, vilde give det en
ny

Anerkjendelse.

Og

hvis

den dansie Regjering ikke i den

Henseende vilde have indrommet den Betrvggelse,

som indeholdeS

i den ovenncevnte Betegnelfe af de Forfatninger, der siulde gives
begge Hertugdommer, vilde den uden T v iv l have stsdt de Magter
sra sig,

som

hidril havde taget sig af vens S a g ,

Scerdeleshed den

mcegtige Hersier,

der

endog

deriblandt i

i fit eget HuseS

N avn havde et O rd at tale i D anm arks Anliggender,

men der

har anvendt al den Jndflydelse, som Hans Familiestilling i F o rbindelse med Hans

M agt

og

Hans

betpdende Personlighed gav

Ham, for at sikkre det gamle dansie Monarkies Vedligeholdelse.
S a a haant M a n end pleier at lade om ethvert Hensyn til andre
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M a g ie rs Dom , vil man dog ikke kunne miökjende, at deres M edvirkning var fornoden for at bringe den Arvefolge istand, hvorved Staten stak sikkres for Sondersplittelse.
Det er som

en scerdeles Fare vcd en stcenderist indrettet

Forfatning for Sle svkg udhcevet,

al baade Kjobstcrderne og de

storre Landeiendomsbesiddere, hvor det Tydste er, saa hedder det,
saa aldeles det overveiende, kunne faae deres sceregne Reprcesentatio n .*)

Det er nu neppe tvivlsomt, atKjobstcederne og de Steder,

der ellers fornemmelig bestaae ved Handel og industriel Dirksom hed (thi i Hertugdommerne ere adsiillige Steder af dette S la g S ,
navnlig de saakaldte Flekker,' indlemmede
kreds),

L Kjobstoedernes V a lg -

saa vg vißse storre Landeiendomme, ville komme til at

danne sceregne Valgclasser.
Forholdene kan man

Men

ved en rolig

Overveielse af

der! ikke finde nogen rimelig

F ry g t for, at Tydstheden stulde faae Overvcegt.

Grund til

M a n skulde troe,

at efterat paa den ene Sid e Udstgten til en scerlig constitutione!
Eenhed mellem de to Hertugdommer, og paa den anden Frygten
for m Inkorporation i Danmark, hvilken F ry g t vist var en Medaarsag til,

at saa M an ge

satte P r i is paa hiin Udfigt,

er for-

svttnden, og naar endvidere den nye Forfatningslov maatte indeholve

hensigtsmcessige

Grundregler

for

de Forholds

O rdning,

hvori den danfle og tydste Deel af Befolkningen künde have en
forfijellig Interesse,

saa vilde der i den lovgivende Forsamlkng

ikke blive syuderligt S t o f til Sammenstod mellem D a n ff og Tydst.
Men

man tor dog maaffee ikke stole p a a ,

at de engang saa

stcerkt ophidsede Lidensiaber strar ville lcegge stg til R o .
mangler saaleoes

ikke Anledning til det S p o r g s m a a l,

stcrnderisk F orfa tn in g,

omtrent

Der
om

en

indrettet i Lighed med P rovin d-

stalstcenderne, virkelig stulde frembyde gründet F rygt for at de
tydste Bestanddele

af den flesvigste Bcfolknkng ville faae Over-

" ) Folkethingstidende S . 5203.
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vcegt.

Lader öS nu see de F o rh o ld ,

hvorsra Faren siulde reise

sig, under Oinene.
Skjondt det just ikke er givet,
de forskjellige Klasser vil blive

at Tallets Fordeling mellem

det janime,

som det var i de

flesvigfle Provindfialstcender, saa er dette dog den Forudscetning,
hvorsra

man

snarest maa gaae ud.

G rund til at formode,

Der

er idetmindste ingen

at Forholdene ville

blive stillede mindre

günstige for den danfle Befolkning
15de M a i

1834.

43 Pladser,

der,

end ved Forordningerne af

Under denne Forudscetning ville
esterat Virilstemmen

Fideicommis er ophcrvet, blive Lilbage,
stulle indtage.
Ridderstabet,

da af de

sor det Augustenborgffe
vcrre 9,

som Godseierne

D e ra f stulle de 4 bescettes med Medlemmer af
og

5 ved V a lg af og

blandt samtlige Godseiere.

M e n til hine 4 Pladser havde K ö n ge n ,
15de M a i 1834,

efter Forordningen af

Udncevnelsesret, hvilken Han sandsynligviis og

stemdeles vil beholde,

og Han vil sikkert ikke vcelge nogen af de

overspcendte Slesvig-Holstenere.

V e l er det sandsynligt, at der

iblandt de samlede Godseiere ere forholdsmcesstg M ange, der have
overveiende tydst Dannelse og som vilde have foretrukket den forrige Forbindelse med Holsteen for den S t illin g ,

S le s v ig under

den nye Tingenes Orden kommer til at indtage.

M a n vil maa-

flee end ikke finde Nogen
Betydning,

hvori

iblandt dem, som er danstfindet i den

dette O rd

M e n deraf er det ingen Felge,
strcebelser for

bruges af

vort

at de ville hengive dem til Be-

at tilbagebringe den Forbindelse,

Medvirkning af E u ro p as

nationale P arti.

som n u ,

under

vigtigste Magter, er tilintetgjort,

eller

for at fravende den danste Befolkning nogen af dens Berettigelser.

Enhver

nogenlunde sorstandig

Bestrcebelser ei kunne lykkes,

og at

M and

vil indsee,

at flige

de kun vilde gjere Landets

S t illin g under de nye Forhold uheldigere.

Godseierclassen vilde

imidlertid v«re den eneste, som man med nogen S l a g s N im elighed künde tiltroe en med de danste Jnteresser uovereensstemmende
s
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Retning.

N aar

man

n u , for

standerksk Forfatning i S le s v ig ,

at opvakke Wngstelser for en
ogsaa med Hensyn til Kjobsta-

derne siger „at drtTydste der er saa overveiende," saa staaer dette
i en synderlkg S trld med hvad der ellers saa oste og saa stärkt
er udtalt, for at bevise det D ansies Berettigelse fremfor det T yd stes.

Det paastaaes nem lig,

a t,

ligesom den Stad ,

hvori det

Tydfte og Danffe meest berore Hinanden (Flensborg), er, stjondt
i Sp roge t overveicnde tydff, dog i Sindelaget danff,

saaledes er

det S k in af Tydsthed, som forhen viste sig i flere af de nordlige
Sta d e r (Haderslev, Apenrade og Tondern), forsvundet esterat den
hslsteenske Overm agt

er brudt,

og at den tydffe Befolkning nu

sees kun at vare en ubetydelig B ro k.

Det er og vift, at de to

Deputerede for hiin

i Stcendernes Tid stedse

have vcerei mod

forstnavnte S ta d

en Forbindelse

mellem

S le s v ig s

Stander, der dog kun vare raadgivende,

og

og Holsteenö

at de derhos vare

langt fra at boke sig for de holsteenfle Stander, hvilket fldste de
ved mange andre Leiligheder lagde for Dagen.
samlingen af 184 6 viste Flensborgerne

Udi Standerfor-

i samme Forhold en til-

tagen Uvillie mod den flesvigst-holsteenste Retning, som denne da,
i Anledning af det aabne B re v af 7de Ju li,
voldsommere og

siden er saa meget

foregaaet,

der har stodt Flensborg

fra Holsteen og trukket det narmere

til D a n m a rk ,

intet F o rfla g , der gik Danm ark for n a r,
telse hos

denne B y e s

B y Frederiksstad

Deputerede.

om ,

at

udgaaede V a lg

I

Fleerheden

saa

en
Og

längere
at vist

vilde finde Understot-

den ellers

er det Heller ikke let rimeligt

R etning har holdt sig vedlige.
ning

havde antaget

mere faretruende Charakteer end forhen.

aldeles tydsie

at en holsteenst

Saaledes er der ingen Formod-

af de fra

de siesvigste

siulde rjene til Stotte for en ny

Kjobstader

Slesvigholstei-

nisme. * )

* ) S e e S id e 4 5 4 — 1 8 9 ,

saa og S . 257 — 261

og i Forbindelse der-
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Hvad de rnindre Landeiendomsbesidderes Klasse angaaer, da
havde den, efter Forordningen lode M a i 1 8 3 4 ,

17 Pladser at

bescrtte (i Forhold til Forsam lingens hele T a l flere end i V stifterneS og ormrent lige med det, som de havde i den jydste Stcenderforsam ling), ja man künde gjerne regne 1 9 , da Landbefolkningen

har Overvoegt

i de to saakaldte blandede Distrikter (af

hvilke det ene, W ro , er ganske danst).
giver Anledning til at formode,

at

vcere en flesvig-holsteenst Retning.
paastaaet,

M e n der er Intet, som

der

i denne Klasse fiulde

M an

har tvertimod idelig

at Hengivenhed for den danste Forbindelse og Uvillie

mod Holstenernes Anmasselser var et almindeligt Trcrk hos den
flesvigste Bonde,

fijondt ikke saa stcerkt i den sydlige som i den

nordlige Deel, og det menes, at den nu ogsaa stcerkt er kommen
frem L Mellemflesvkg,

tildeels

endog

i

Hertugdommets sydlige

Deel, esterat man er bleven fri for det holsteenske A a g .

Jo vrigt

ere de Formuebetingelser, hvoraf Valgret og Valgbarhed i K jobstcedernes og de mindre Landeiendomsbesidderes Klasse ere afhcengige,

ikke stillede hoiere end

begründe en Form odning
Sam fundet;

saa

at der

til

om

hvad der er fornodent

Selvstcendighed

er Nimelighed

vcere et Udtryk af den almindelige V illie
vaanerne.

fo r,

og

at Valgene

iscer fra Landets

vilte

hos Kjcernen af Jn d -

M a n har og navnlig L den forste Valgperiode

stere B o n d e r,

for at

Interesse for

nordlige Deel,

fundet

i den flesvigste

Stcrnderforsamling end i nogen af de danste.
Hvad

der fremdeles meget vil bidrage til at den Holsteenste

Retning maa blive langt svagere i de fremtidige stesvigste S t a n verforsamlinger end i de celdre er, at Embedsstanden, som sorhen
i Almindelighed var tydst dannet og holsteenst findet, nu for den
storste Deel beftaaer enten af Danste eller af saadanne Slesvigere,

med hvad Standertidenden lndeholder om Forhandlingerne i de der
ncrvrite S ä g e r.
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som have staaet paa danst Eide.

Denne Sta n d har saavel ved

den Valgre t og den V alzb arh e d,

hvoraf mange til Sam m e He

rende Jndivider have vceret i Befiddelse, som endnu mere ved den
Jndflydelse, de udevede paa Distriktets Beboere,
stör Deel i den

S te m n in g ,

som

havt en meget

i Provindstalstcendernes senere

Periode viste sig i de flesvigste Stcender.

D et er og oste blevet

sagt, at Embedsmcendene, Advocaterne derunder indbefattede, udgjorde Hovedhjulet

i

den flesvig-Holsteenste Bevcegelse,

man til andre Tider vil käste al S k y ld
ar granste

i Stcrndertkdenderne

langt sterre Virksomhed
lige

v il

stjendt

paa Nidderstabet.

man

ufeilbarlkg

Ved

finde en

i denne R e in in g fra geistlige og verds-

Vmbedsmcends og Advocaters S id e ,

eller de evrige Godseieres.

O gsa a

er

end fra Ridderflabets
nu den Augustenborgste

Jndflydelse borte, der, stjondt den ingenlunde i det Hele har havt
den Betydenhed, som man har tillagt samme, dog i enkelte S ä 
ger har vceret kjendelig, og i Scrrdeleshed vistnok bidrog til,

at

den Stemmefleerhed, hvormed Stcenderne i 1 L 3 8 androg paa det
danste

Sp ro gs

Jndforelse

som

adstillige flesvigste Distrikter,
I
Köngen

T h in g -

og

Forretningssprog

i

ikke blev storre end den blev.

det vcerste Tilfcrlde vklde der dog ogsaa i den M a g t, som
naturligviis.m aatte

have i Hertugdommernes Stcender-

sorsamlinger som paa en danfi R ig s d a g til, ved Ncrgtelse af fit
Samtykke, at betage deres Bestutninger al Kraft, haveS et fikkert
Vcern mod alt

hvad

V e l er det V eto,

der künde krcenke de Danstes Berettigelser.

som de fleste Constitutioner tillcegge Kronen,

ikke ubetinget istand til ar fiaffe Kongemagten
som der stundom maatte onstes Sam m e.
have en ganste anden Betydenhed
Dele af en samlet E t a t ,

indre Anliggender,

vende Forsam ling for en heel E t a t,
standdele.

Saaledes

Men

det maa dog

i smaae Lande,

der udgjore

og hvor Lovgivningsmyndigheden

strcenker fig til derte Lands

Forsam lings

den Jndflydelse,

kan en til

Bestatningsret

end

ind-

i en lovgi-

eller for dens vigtigste B e -

et fligt lidet Land

intet Lammende

have

indstrcrnket
for Konge-
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magten, da den kun har at tilveiebringe Midlerne til detie Lands
scereqne Udgister samt paa det
Fcrllesforsamlingen
fig

tagt

for

ai fordele deis Andeel af de i

fastsatte Belober.

S k rid t,

der

Men

den maa selv tage

vilde opvcrkke Uvillke i den Deel af

State n , der har Overvcegt

i Fcellesforsamlingen,

blkve hele Statens Tyngdepunkt.

Dersom

og

som maa

det nu ikke engang

var vor eneste Udvei, künde man vistnok have vigtige Betcenkeligheder ved det hoist forviklede M asiineri,
nye Forfatning

flal holdes i G a n g ;

gjennem

Forfatning

denne

stulde

hvori Staten under den

men

faae

hvorledes Tydstheden

nogen

Overvcegt

over

Danstheden, lader stg ikke let tcenke.
-

Jo vrigt

den, som

vil en Repräsentation,

der vcrsentlig bygges paa

Provindsialstcenderne havde, vcere langt

bedre fkikket

til at give hver af de forffjellige Folkestammer, hvoraf S le s v ig s
Jndvaanere bestaae, en til dens
den har

i Borgersamfundet,

Talrighed

svarende,

og den Betydenhed,

altsaa

politisk berettiget

Jndflydelse, end en Repräsentation, der gaaer ud fra den almindelige Stemmeret.

M an

har nu

det, der og klarlig ligger
storste Deel

allerede

en rig Erfa rin g for

i S a g e n s N a tu r,

af Befolkningen,

at naar den i T a l

der hverken har Lehsrig Interesse

for Sam fundets Vedligeholdelse og Udvikling, eller Skjonsomhed
til at bedomme hvad
raade for Valger

der tjener til dets T a r v ,

af de Mcend,

til

kommer til at

hvem Statens

Anliggender

betroes, saa beroer Udfaldet saa godt som alene paa dem, der
opkaste stg til Ledere.
Valgsystem havde

Det er sandsynligt, at hvis et faadant

fundet Sted i S le s v ig i Provindstalstcendernes

T id , saa vilde den Deel af Befolkningen,

der strcrbte efter yder-

ligere Forening med Holsteen, habe staffet fig M a g t over de fleste
B a lg .

M a n v il

end ikke vcere ganfke stkker paa, om den ikke

endnu vilde formaae dette, naar den anstrcengede alle de Krcrfter,
hvoraf den endnu er i Besiddelse.
at de,

der künde onfie

D o g er det maafiee sandsynligere,

at lede Valgene i en modsat Retnkng,
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under de nuvcerende Forhold vilde faae Overhaand.

M e n hver-

ken den ene eller den anden Deel af de Folkestammer, som gjennem flere Aarhundreder

have bygget og boet sammen i Sle sv ig ,

skal undertrykkes af den anden.

Köngen

tilsagt, hvad og Retfcrrdighed fordrer,
Bestyttelse;
O rd .

har gjentagne G ange

at begge skulle nyde lige

dette Tklsagn vil man dog vel ikke gjore til et tomt

Saafrem t

den

danske N etning fik en saadan Overvcegt,

at den künde og vilde undertrykke den tydske, vilde det og kun
medfere en indvortes K a m p ,

der for lange Tider vilde baade

i

moralsk og materiel Henseende odelcegge dette tilforn saa lykkelige
Land, og det

er vel ikke bist, hvorledes Enden i sin Tid vilde

blive.

Det er langt bedre, at der bliver en saadan Ligevcegt, at P a r 
tkerne

ikke tcenke paa at forurette Hinanden, og at saaledes efter-

haanden den unaturlige og

fordcervelige S p a ltn in g mellem de to

Befolkninger

begge

ophorer, og

rette deres Strcrben

paa

at

fremme de fände Jnteresser, hvilke ere fcelles.
Jeg har nu, om jeg ikke feiler, gjennemgaaet alle over den
under 28de J a n u a r

stdstleden kundgjorte O rd n in g

af vore F o r 

hold fremforte Ankepofler, som künde synes at have nogen V ig tkghed.
anfort

Det vil uden T v iv l findes paafaldende, at hvad jeg har
til Retfoerdiggjorelse mod disse Angreb

tildeels afvigende fra
mine Grunde
V crrd ,

er forstjelligt og

Ministerien eget Tilsvar.

Men,

ligefom

maae staae og falde for en Provelse af deres eget

turde og hikn Forstjellighed fornemmelig hidrore derfra,

at Ministeriet sogte at undvige den levende Strkd, hvori det bilde
vcere kommet, saafremt det var gaaet siarpere ind paa de Anker,
der fortes imod Samm e.

Hvorvidt denne Holdning for Dieblik-

ket var den henstgtsmcesstgste eller ikke, er det ikke m in S a g at
bedomme,

og jeg stal saameget mindre indlade m ig den,

som

dette fornemmelig vil komme an paa, hvorvidt Ministeriet l detS
Heelhed eller i en saadan Fleerhed, der künde vcere sikker paa at
beholde Marken, var i alle de Punkter, hvorom der var S p e r g s m aal,

kommet til en saa bestemt O verbeviisning,

at detS meget
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begavede Ordforer,

paa dets Vegne, künde have udtalt sig uden

Forbeholdenhed.
M e n i sig ftlv vilde S a g e n uden T v lv l have staaet meget
bedre,

om Mknisteriet paa

forrige

til at gaae dybere tilbunds;

N ig sd a g

havde vcrret istand

thi jeg kan Lkke antage, at de for-

udfattede Meninger, hvormed man baade i og udenfor R igsd age n
medte den Kongelige Kundgjorelse

af 28de J a n u a r d. A.,

vce-

sentlig tabte sig ved den Drostelse, S a g e n fik paa sidste R ig sd a g .
Det forekommer mkg endog, at saadanne Scrtnknger som den, at
den O rd n in g af Forholdene, som Regjeringen nu havde vedtaget,
var aldeles friviüig,
den flesvigske

at Slesvigholsteinism en var tilintetgjort, at

og holsteensie Stcrnderforfatning

rettet, med mere,

ei paany er op-

der vel i en vis Ordenes Betydning er ganske

rigtigt, men dog ikke var det L den Betydning, hvori RigSdagen
dermed künde see sig fyldestgjort,
Anledning

til

gave

en ikke ganske ubefoiet

at besvcere sig over M a n g e l paa Aabenhed.

lige Anledning

fandt man

i de ubestemte

En

og tilbageholdne E r -

klceringer om naar de Love,

der stulde ordne de nye Sta tsfo r-

hold, kMlne ventes forelagte.

Regjeringen vilde saaledes have havt

et bedre Fodfceste baade da
den

fuldstoendigen

havde

og paa en tklkommende D a g ,

laae i de tagne Beflutninger,
anvendt paa
paa

at undvige

at forsvare

Jndhold.

h vis

kunnet vedkjende sig hvad der virkelig
og den Skarpsindighed, der blev

denne Vedkjendelse,

var blevet anvendt

selve Beflutningerne i deres virkelige og fulde

Fremfor

alt bektager jeg,

at Ministeriet

har ladet

falde Udtryk, som synes at indeholde en Erkjendelse af R ig S d a dens afgjorende M yndighed med Hensyn til alle de Forfatningssporgsm aal,
Orden.

som

ville

opstaae af den bebudede nye Tingenes

Je g tor mene, at jeg saavel ved min Udvikling af hvad

der ligger i den Forbeholdenhed,

hvormed Köngen vedtog det af

Rigsforsam lingen omdannede Grundlovsudkast, som ved Betragtninger hentede af Sagend nodvendige Versen, h a r godtgjort, at
ei alene den afgjerende Beflutning angaaende

de -vrige E ta ts-

Lxxxvm
deles,

deriblandt S k e sv ig s, Forfatningsforhold

Köngen,
tykke,

maatte tilkomme

uden at Han künde vcere Kunden til R igsd ag e n s S a m -

men at dette samme og maa gjcrlde om de Forandringer

i selve den danfie Grundlov, der ere en n p d v e n d i g F o l g e af
den Köngen forbeholdte Ordnkng.

(See

S . X I. V II— X I. V III) .

D e t manglede Lkke paa meget bestemte Udtalelser fra Folkethingets
Sid e om den M a g t det tillagde sig saavel som det andet T h in g
til ved

sit Nek at forhindre Gjennemforelsen af den i Kundgjo-

relsen bebudede O rd n in g af Forholdene, og at man der! folte sin
Styrke

ligeover sor Regjeringen. * )

Saafrem t

nu

en saadan

M a g t maatte indrommeS Rigsdagen, saa vilde der kun vcere liden
Udsigt til at den af Köngen vedtagne O rd n in g künde scrttes igjennemz

thi R igsd a g e n s

Samtykke vilde

efter al

Sandsynlighed,

navnlig hvad Slesvkg angaaer, blive underkastet saadanne B etingelser,

som ikke lode sig

gjennemfore

ligeover

for de M agter,

hvormed Danm ark har underhandlet, og det vilde i sig selv have
vceret mod al Ret, om den blot

fra det egentlige D an m ark ud-

gaaede R ig s d a g havde faaet at raade over S le s v ig s Forfatningsforhold.

Jeg

har intet Begreb om, hvorledes Negjeringen paa

ny kan trcede frem for Rigsd age n uden bestemt at udtale sig over
Grcendserne for dens M yndighed i saa Henseende og herved holde
urokkelig fast.
rigtige

Jeg anseer det derhos for yderst vigtigt, at den

Erkjendelse baner sig Adgang

allerede forend N ig s d a g s -

valgene foregaaez og jeg maa derfor paa det Jndstcendigfle anbefale hvad jeg med Hensyn

dertil har udviklet i ncervcerende M or

tale til tcenkende Medborgeres
til Fcedrelandets G avn,

upartiske Provelse.

Det vil vcere

om de, der maatte ncere samme Overbe-

viisn in g som jeg, Lkke ville holde sig tilbage fra aabent at erklcere
sig derforz men ogsaa vil det tjene til at udfinde den rette S a n d hed i dette Fcedrelandets Velfcerdsanliggende, om de, der ere af
modsat M ening,

ville udtale sig, naar det fkeer saaledeS, at man

' ) Folkethiligötideuden S . 3792, 3798, 3804, m. ff. Stedee.
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seer hvor de finde Feilen i de S lu ln in g e r, der ligge til G rund
for min Paastand.
D e flere udforlige Undersogelser, som dette Sk rift indeholder
angaaende Naturen
sorstjellkge Dele,

af den forrige Forbindelse mellem Statens

baade saaledes

som den var paa den Tid der

ligger Begivenhederne i M a r t s 1 8 4 8 ncermest, og som den forhen
havde vceret fta dens

forste Oprindelse, og

paa ve forffjellige

Gjennemgangspunkter, ad hvilke den havde udviklet sig, turde
Heller Lkke vcrre uden Vigtighed for Dommene
. under de saa meget forandrede Forhold,

over det som nu,

er at gjsre.

Den M e-

ning, der omfider har fundet saa megen Jndgang, at de af Fre
den Sjette

i 1834

trufne Jndretninger havde lagt Gründen til

de senere D a ge s Ulykker,
ning saavel

stotte stg til

en hoist urigtig Opfat-

af den Netstilstand, der i det Oieblik

som af dens hele historifle Udvikling.

fandt Sted,

O g i den Bitterhed Lmod hiin

Forbindelse, hvori man gjennem de fleeraarige gjentagne hadefulde
Angreb har talt sig ind, ligger uden T v iv l Gründen til den fiette
Modtagelse,

som

den under

Statsord ning har fundet.
der gjennem den
Hjertelag,
Christian

28de J a n u a r

d. A. bebudede nye

M a n har starpt og lydelig udtalt» at

gaaer samme holsteenffe A a n d ,

samme tydsie

som der flal have viist sig i Frederik den Sjettes og
den Ortendes Regje rin g,

og bitterlig beklaget, at den

danste S a g , ester de hcederlige Seire som den havde vundet paa
Kamppladsen, dog som Folge af vore M inistres Svaghed og dens
diplomatiske Agenters Uduelighed eller upatrkotiske S in d er blevet
den overvundne,
Jndtroengen

da Regjeringen
det,

ja at endog Portene for Slesvigholsteknismens

ere blevne videre.

Dette

maa vel synes underligt,

dog under alle Omstcendigheder har bortfjernet

der var Brcendpunktet i de forrige

dommers

indbyrdes Forbindelse,

Klager, de to Hertug-

men uforklarligt

er det

ikke.

D e n Tanke, der maaskee allerede fra forst af har ligget paa B u n 
den af hiüe A n g re b ,

men som lcenge In g e n syntes at voere stg

klart bevidst, i det mindste In g e n

vilde vedkjende stg, S le s v ig s
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Inkorporation L Danm ark,

er nu,

den almindelige Bevkdsthed og

som det syneS, kommet ind i

har fundet levende Udtalelse; og

Adsiillige mene nu, at der Intet er vundet ved S le s v ig s Adffillelse fra Holsten, naar det dog ikke er kommet ind under danfl
Lovgivning og Regjering.
D et

turde derfor have vceret i Ministeriets Interesse, om

det havde sogt at nedstemme Forestillingerne

om den Uret, D a n 

mark havde lidt af stne forrkge Regjeringer, men det har snarere
givet disse Forestillinger
hvorpaa

et S l a g s

Anerkjendelse ved Maaden,

det har udtalt sig over de Handlinger,

hvorved denne

Uret siulde vcrre begaaet, selv over Rescriptet af 28 Ja n u a r 1848,
hvori

to af de nuvcerende Ministre

have taget Deel.

jo, efter hvad der er kommet kmellem,

D e r kan

dog ikhe nu vcere Tale

om enten at gjennemfore den P la n , som dette Nescript forkyndte,
paa den deri betegnede Maade, ei Heller om at fornye den flesvigholsteenfie Provindstal-Regjering (fee oven S . X X V I I I — X X I X ) ;
men derfor behsvede Minksteriet ikke at have udtalt stg som om det
med sine ivrigste Modstandere havde vceret enkgt i de paaklagede
tidligere Negjeringsskridts
ikke längere opholde mig.
S tillin g ,

Forkastelighed.

D o g , herved

flal jeg

Jeg indseer heelt vel den vanstelige

hvori Ministeriet befandt sig, og medens jeg beklager,

at det derved blev hindret i at tilbagedrive de Angreb man gjorde
paa den af Sam m e vedtagne O rd n in g af vore Forhold, med al
den Styrke,

hvormed

det ellers

vistnok vklde have vceret istand

hertil, har jeg ladet det vcrre mig magtpaaliggende, fuldstceudigen
at retfcerdiggjore hiin Statsordning.

Efter hvad jeg udforlig har

udviklet antager jeg, at der L det mindste fra den Side, hvorfra det
saa haardelkg er blevet angrebet, tvertimod er G rund til Erkjendelse af Ministeriets og dets diplomatiske Agenters Fasthed og Udholdenhed,

hvorved de have opnaaet det M e rste ,

künde vcere

at vente.

Derimod

af hvad der

turde der, naar man gkk ind i

hvad der er meddeelt om UnderhandlingerneS G an g, vcere Anledning til den Tvlvl,

om

man ikke,

med

en mindre feig Udhol-

xci
denhed, künde tidligere vcere kommet til ct nok saa godt Resultat.
Men

det har i al Fald

gen og

vceret Ministeriets S t illin g til R ig s d a -

den offentlige M e n in g her i Landet,

som har gjort, at

vet saa lcenge er blevet ved at holde paa det, som dog viste fig
Lkke at kunne scettes igjennem.
Hvad

jeg

har

fundet

henfigtsmcesfigt

til Berigtigelse

af

Meningerne om den Kongelige Kundgjerelse af 28 Ja n u a r d. A .,
har jeg givet P la d s i denne Fortale,

fordi der, efter vor perio-

diste Presses Beffaffenhed, ingen Leilighed Var til at meddele det
ad den B e i,

der i stg var den virksomste.

allerede tidligere har

viist, gaaer

og

M en, efter hvad jeg

saavel det ovrige Jndhold

af denne Fortale, som en stör Deel af de Undersogelser, der findes i Skriftet, lld paa at modarbeide den hele O pfatning af vore
Forhold, hvori

de haarde Dom m e

have deres Nod.
ud paa

hiin nye Statsordnkng

S e lv den Deel af ncervcerende Skrift,

at belyse en temmelig

(1 7 8 4 — 1 79 9

over

Sid e

1— 2 1 2 ) ,

fjerntliggende Regjeringsperiode
turde

indeholde

som künde fortjene at tages til Estertanke
de Forhold,
Et

der gaaer

adsiilligt Stof,

ved Bedommelsen af

der staae i narr Berorelse med Tidens Anlkggender.

saadant S t o f turde man maaskee finde i hvad! der S . 2 0 4

er anfsrt om

en mcvrkelig Bebreidelse,

som i den senere T id to

iovrigt meget forstjellkge Forfattere have gjort vor celdre Regjerin g for uforsvarlig Vegunstigelse, som den stal have viist Norge
ved Udsvelsen af dens Bestatningsret.
dermed

N a a r man L Forbindelse

vil lcese hvad der indeholdes S . 1 3 5 — 155,

med flere Steder

i hiin

Deel af Skriftet,

til Udvikling

Hensyn, som Retfcerdihged

og Statsklogsiab bod at

tragtning

Bestatning,

ved dette R ig e s

1 6 5 — 169,

saa kan

af de

tage i B e -

man ikke andet

end erkjende, hvor lykkeligt det den T id var, at en v iis alle S t a tenS Dele

med upartkst O m h u

omfattende Regjering ikke ved en

flkg eensidig ophidsende Paastand,
kaldt et forbittret Gjenmcele,
lige O p ga ve r,

som

StatenS

der ufeilbar vklde have frem-

blev forstyrret i at lose de vanffedavcerende Sammenscrtnkng, langt

xen
mere end den der har fundet Sted siden 1814,
blev nodvendigt
i

det

frembod naar det

at tye til nye Skattepaabud.

ncervcerende Oieblik

saa

umiddelbar

D e r er vel ikke

Anvendelse

for

den

Lcerdom og Advarsel, der derfra turde hentes, som i en ncerliggende Forgangenhed.

M e n det turde dog netop ogsaa sor Tiden

vcere vigtigt at betcenke, hvor meget man kan stade Fcedrelandets
S a g ved en misforstaaet Patriotismen der troer sig kaldet til strar
og i de strengeste O rd

at udtale sig

oder alt

hvad der ved et

lost Jndtryk findes anstodeligt for den patriotiste Folelse,
engang at undersoge Kjendsgjerningernes

uden

R igtigh e d , endstge at

scette sig ind i alt hvad der behoves til deres rette Bedommelse,
og hvorledes

i Scerdeleshed daglige Udtalelser

af dette S l a g s

maae trade i Veien for Negjeringen i at behandle de ncervcerende
vanstelige

Forhold

Kundstab

og fra sin mere omfattende Stand p unkt, maatte finde

rigtigt.

saaledes

som

den,

efter sin

fuldstcrndigere

D o g , jeg fial ikke udbrede mig videre Herover,

og

det

saa meget mindre som det nu er paa hoie T id at ende min F o rtale,

for hvis

Lcengde jeg

vistnok

har

uden at jeg just tor gjore R e gn in g paa

at gjore Undflyldning,
at finde den.

.

D e Bevceggrunde, der have bragt mig til at give denne Fortale
et saa udstrakt Jndhold, har jeg allerede forklaret.

Hvorvidt man vil

holde m ig den Udforlighed tilgode, hvormed jeg baade her og i selve
Skriftet har behandlet de mange enkelte W m ner,
gaaet in d ,

maa jeg imidlertid

at jeg deri

er gaaet for vidt, men

henstille.

hvorpaa jeg er

D e t er meget muligt,

i Erkjendelse

af den störe

Vanstelighed, som det maa have at trcrnge igjennem imod en saa
stoerk M e n in g s

Stro m ,

fundet det nodvendigt,

som den jeg har imod

mig,

har jeg

at gaae enhver Jndvending eller T v iv ls -

grund i Mode, som jeg künde forudsee.

O m det vil lykkes mig

at sremtvinge en virkelig Provelse af Menknger,

der hyldes af

de Fleste, fordi de antage at de forlcengst ere provede af de K y n dige og Upartiste, sinder jeg meget tvivlsomt, men for Oiemedets
Vigtigheds S k y ld

har jeg

dog endnu villet

gjore

et Forsog.
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Saafrem t man L Lighed af den Adfcrrd,
ledning

af mit Skrkft af 1 8 5 0 ,

man

har brugt i A n -

uden videre vil oversee ogsaa

dette Skrift, eller kort og godt affoerdige det ved at antyde, hvorledes dets Jndhold
have lcert,

saa

strkder mod

er det dog

hvad faa

mulkgt,

mange brave Mcrnd

at der vil komme

en T id,

hvori man vil indlade sig paa en Revision af de Meninger,

der

nu have gjort sig gjceldende, og da turde det vcere, at mine U n dersogelser bleve tagn.e frem.
S . 3 0 4 vil det fees, at en S y g d o m

en T idlang standsede

dette Arbeides Trykning, og at jeg ved adskilligt af det, der foregik medens det henhvilte,

tog Anledning

til en Mcengde Under-

sogelser, som ellers ikke der! vitde have faaet P la d s.

Heri ligger

en af Grundene til at det er gaaet langsommere med dette B in d
end jeg havde tcenkt mkg.

Forinden Folgerne af hiin Sy g d o m

vare aldeles forvundne kom den langvarige R ig sd a g ,
betage mig en stör og uden T v iv l
som jeg ellers

künde

havt

for

den storste Deel

dette Arbekde.

der maatte
af den Tid,

Men

hvad

der

ogsaa har bidraget til at forsinke dette, er Tanken paa den M o d scetning, hvori jeg med Hensyn til de TEmner,

der udgjore den

storre Deel

ved dette S k rift

af

dette Arbeide,

er kommet

og

maaskee end yderligere vil

komme til mange Medborgere,

Velvillie jeg

bevave;

har gjort,

gjerne vilde

at

med den Lyst,
Arbeider.

jeg ikke har

thi dette uhyggelige Forhold

kunnet udfore ncervcercnde Arbeide

som fulgte mkg undermine tidligerc videnstabelige

Stundom , naar Udsigten

formorket sig,

hvis

har jeg

endog vaklet

til

at udrette noget, havde

i mit Forscet.

M i n Alder

har, som naturligt, ogsaa vcrret til Hinder for at Arbeidet künde
gaae raff frem,

iscerdeleshed

er jeg

langtfra ikke blevet

i

suld

Besiddelse af de i Iste B in d S . 185 ncevnte to udvortes Fordele,
som i en celdre Tid

ere komne mig tilgode

Skjondt det vilde vcere utaknemmeligt, om

ved mine Arbeider.
jeg

ikke

vilde vcere

tilfreds med hvad der er blevet mig levnet af min forrige Hukom melft, saa har den dog tabt meget i Liv og Styrke, endog —

hvad

xciv
jeg ved enkelt Leilighed
har
prove

derfor

langt

har

bemcerket*)

öftere end

Paalideligheden

af

forhen

—

fundet

i Sikkerhed.

Jeg

det nodvendigt at

det jeg sandt i m in Erkndring;

og

herved har jeg tillkge savnet den Lethed, hvormed mine O in e tilforn fandt hvad jeg sogte.
E n d n u har jeg at gjore Undsiyldning for de M angler, som
hidrore deelS fra en noget flygtig Udarbeidelse, deels fra J rrin ger i Manusiriptets

og

Correcturens

Gjennemsyn.

Jeg

har

isvrigt til dette sidste Arbeide, hvori jeg aldrig har opnaaet no
gen synderlig
naar

dog

Fcerdighed, habt god Bistand

en Deel Feil ere

blevne tilbage,

alene i min S k rifts Utydelighed, som
naar jeg enkelte Gange
andrmg eller Tilfokning.

af Vennerz

men

saa ligger Skylden

iscer har faaet V irk n in g

i den sidste Correctur har gjort en F o rS a a vid t jeg har iagttaget, er det dog

sjeldent, at de indlobne Feil kunne forvirre M enin ge n ;

jeg har

dersor ikke villet levere en Fortegnelse over disse, hvilken vist og
vilde vcere blevet ufuldstcendig.

K u n sial jeg tillade mig her ar

bemarke en scer betydelig Feil, som jeg har fundet S . 313 Linie
1 og 2, hvor det istedetfor „ 3 0 A a r fra 1 78 4 til 1 8 1 4 " fiulde
hedde: „ 24 A a r fra 1 7 8 4 til 1 8 0 8 ".

Kjybenhavn den LS. M a i 1832.
)

Saaled eS

har

sie E t a t s

Opretholdelse" o. s. v.

jeg fundet

at der i m it S k r i f t :
S . 38

er

„For

den dau-

indloben en Hukom-

melsesfeil ved Anglvelsen af den S a g , hvori P . H . L o r e n t z e n begyndte at

täte D a n s i

i de

flesvitzffe Stcender.

Skje n d t dette er

en i sig aldeles ligegyldig Omstcendighed, og jeg Heller
ersaret,

at Feilen af nogen Anden er bemerket,

ikke har

saa har det dog

vcrret m ig fortrcrdeligt at der ffal indeholdeS en Urigtighed i m in
Mcddelelse; jeg benytter derfor denne Leilighed til at berigtige de».
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Slutningen as dette Vcerks ferste Bind (S. 402) har jeg
tilkjendegivet, at jeg nu, efterat have sremstillet en Rcrkke af
vigtige og velgjorende Love fra et Tidsrum af omtrent 10 Aar
efter Trykkefrihedens Jndstrcrnkning ved Forordg. af 27de
Septbr. 1799 , vilde omhandle de Love og Regjeringsforanstaltnillger fra samme Tid, der havde varet mindre heldige.
Jdet jeg foretog mig hiin forste Fremstilling, antydede jeg
(S. 278), at uagtet de derhen hörende Undersogclser noermest
knyttede sig til den af Mange gjorte Paastand, at med ovenn«vnte Forandring i vor Trykkefrlhedstilstand var al Fremgang i de begyndte Reformer standset, saa havde jeg dog dermed havt et mere omfattende Formual for Die. Jeg kom neinlig til at udbrede mig over de mange betydelige i den hele
SamfundStilstand dybt indgribende Forhold, som ved bemeldte
Love havde modtaget en vel gjennemtcrnkt og almeengavnlig
Omordning, og dette gav mig Lcilighed til at mode de fkjave
Domme, som man i de meest modsatte Retninger havde fcrldet
over diSse Love, saavelsom og over den senere Regjerlngsvirksomhed, der stod i Forbindelse med samme. Naar jeg nu gaaer
over til at ashandle de Love og Foranstaltninger, som höre til
eller dog have Udseende af at höre til Skyggesiden af hiin
Tids Regjering, saa ere ogsaa de Undersogelser, jeg derover
anstiller, fornodne, for at komme til en velbegrundet Bedommelse af den Mening, at Frdgn. 27ve Septbr. 1799 standsede
den begyndte heldige Udvikling af vore Forhold, og forte öS
de Ulykker imode, som nogle Aar senere udviklede fig. Jeg
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Aal Heller ikke undlade i sin Tid at vise, hvorvidt det ester
den Aand, som havde yttret sig deelS i den umiddelbar forndgaaende Periode, deels i den, hvori Pressen siden igjen kom
til Live, lader sig antage, at den, om den i den mellemliggende Tid havde beholdt sin hele sorrige Frihed, vilde have
vceret istand til at forebvgge de Feilgreb, der maatte have havt
Deel i vore Ulykker. At oplyse dette er imidlertid ingenlunde
min Hovedsag. Men hiin Side af Lovgivningen og StatSstyrelsen Hörer ikke mindre end den, hvormed vi forhen have be
saitet os, til et sanddrue og fuldstcrndigt Billede af Dativens
Regjeringshistorie og denS Forhold til de senere Tilstande. Den
vil og fore os ind i eil Mcengde Undersogelser, der ikke turde
vcrre uden Vigtighed for den rette Bedommelse af vor heleUdviklingsgang og af vore ncrrvcrrende Forhold. Ligesom jeg
iovrigt ikke har indladt mig paa alle de hensigtsmcrsstge Love
og Jndretninger, som fremkom i hiint Tidsrum, men kun paa
hvad der har vceret betegnende for StatsstyrelsenS Aand og
vigtigt i sine Folger, saaledes Aal jeg Heller ikke »u tage fat
paa alt hvad der ester mit Begreb ikke har vceret ganfle vel
betcenkt. Ogsaa her maa jeg indflrcrnke mig til det, der har
havt nogen Betydenhed, mevens jeg, paa den anden Side, og
saa maa gaae ind paa det, der, ester Andres Dom, har vceret
et betydeligt og ffadeligt Feilgreb, stjondt jeg enten aldelcs ikke
rller kun med megen Jndskrcrnkning kan erkjende disse Dommes Rigtighed. Der ere netop Wmner af vec Slags, der
trcenge til en fleersidig Belysning, hvorved vidt udbredte, dybt
indgroede vildfarende Forestillinger maaflee ville lade sig berigiige.
'
I det nylig omhandleve Tilfcrlde er netop en ForholdSregel af holst indgribende Folger, der er bleven ivcrrksal strar
rfterat Frdgn. 27ve Septbr. 1799 var udkommen, og hvormed
jeg Aal begynve denne Rcrkke af Undersogelser. Jeg mener herved den ved Placat af 13ve Novbr. 1799 kum'gjorte Oprettelse af en Deposttokasse, navnlig forsaavivt Plakatens Z 8
hjemlede til Benyttelse for samme at scrtte et eget SlagS Pengesedler i Omlob. Der var allerede forhen traadt meget
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mellem den ved Plakat 8de Juli 1785 bebudede Kongelige Billie om at siaffe Landet et fast Pengevoesen og denne VillieS
Gjennemforelse. Men man vor dog omsider kommet saavidt,
at Courantbankenö Sedler, stjondt den ingenlunde formaaede
eller engang vor anordinngsmoessig forpligtet lil at lose dem
med Solv, dog i adffillige Aar baade i og uden for Landet
vare gaaede for den fnlde Vcerbi, som de fkulde forestille. Denne
lykkelige Tilstand var vistnok i hoi Grad fremmet ved de
fordeelagtige HandelSforhold, som DanmarkS med Fasthed og
Klogfkab vedligeholdte Neutralitet havde forffaffet os, men den
havde dog tillige en vcrsentlig Stotte i det Tilsagn, som Kön
gen ved det aabne Brev om Speciesbanken af 16veFebr. 1791
§ 8 samt Frdgn. af 24de Juni nastefter § 2 og Placat af
sidstncevnte Dato havde givet om, aldrig at tilstede nogen ForSgelse af den davcrrende Masse af Courantsedler, men derimod
aarlig at formindste Samme med en anseelig Sum (ordentligviis 750.000 Rd.), for at de, efter en Räkle af Aar, kün
de aldeles forsvinde og den nye private Speciesbank aldelcS
aflose Courantbanken. Denne Grundvolb for Seddelvcrrdien
blev nu svcrkket ved den nye Seddelmasse, der sattes i Omlob,
og dette udovede ikke blot strar nogen ufordeelagtig Jndflydelse,
men, hvav der var af langt stsrre Vigtighed end den oieblikkelige
dog ikke betydelige Jndflydelse, det banede Veien for den yderligere Benyttelse af bemeldke Credilmibdel tildcels under e» an
den Skikkelse, hvortil Regjeringen ved de feuere Foihold blev
fristet. Heroed blev vel Finaniseriies Trang, under vanfkeliqe
og boist uheldige Omstoendigheder, afhjulpen paa en Maade,
der for Dieblikker mindre trykkede Folkrt, end om andre HjoelPemidler vare sogte, men det forte og efterhaanden til en Forstyrrelse i det almindelige Omscrtningsmiddel, der gjenncm adflillige Aar i forstjellige Remingrr udovede en fordcrrveltg Jnd
flydelse paa Slkkerkeven i Mil og Dit. Jeg har allerede for
36 Aar siden fremstillet hii» i Sluiningen af 1799 befluttede
Udgivelse af en nye Seddelmasse som det forste Lerd i en Rcekke
af Love og Foranstalininger, hvorved Regjeringen gik tilbage
fra den Vei til et fast Pengevcrsen, som den i 1791 havde be-
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traadt *). Den yderligere Fremskriden i den saaledes i 1799
begyndte Retning, som de sencre Bcgivenheder ftemkaldte, og
de ulyksalige Folger, som deraf viste sig, har jeg ved denne
Leilighed saaledes lagt for Dagen, at jeg blot har at henholde
mig dertil. Men det laae den Tid udenfor mit Formaal at
gaae ind paa en Provelse af hin Forholvsregel fra dens for-fljellige Sider. Det var mig nok-at vise, hvorledes den, under Medvirkning af de haarde Tilffikkelser, som de folgende Aar
bragte over Fcedrenelandet, havde fort os ind paa den Vei,
ad hvilken vi vare komne til det sorstyrrede Pengevoesen, som
da udgjorde Danmarks storste Ulykke. Hermed var det iscer min
Hensigt, at det künde blive ret indlysende, hvor vigtigt det
var, under alle de Trcengfler, der maatte mode ad den Vei
til PengevcrsnetS Gjenopreisning, som vi da atter havde betraadt, at holde öS fast paa denne Vei. Jeg angav derfor
vel de Grunde, hvorpaa Regjeringen maatte antages at
have fundet den i 1799 valgte Forholdsregel forsvarlig, men
udtalte ingcn bestem Mening om diSse Grundes Gyldighed.
Ligesom dekte ikke egentlig horte til det Winne, som jeg da behandlede, saaledes havde jeg Heller ikke sat mig saaledes ind i
den Tilstand, der ftemkaldte Placaten 13de Novbr. 1799, og
endnu mindre i denne TilstandS Sammenhceng med de Begivenheder og Foranstaltninger, hvorved den var blevet som den
var, at jeg turde have en sikker Dom over hiint Skriot. Derimod krcrver den Opgave, som jeg her har stillet mig, at jeg
forfolqcr Penge- og FinantsvcrsenetS Gang ligefta den Tid,
da Frederik den 6te, som Kronprindö, havde grebet StatSroret og under Medvirkning af de cedle og dybtskuende Fcrdrenelandsvenner, som Han havde udsret til sine noermeste Raadgivere, havde lagt alvorlig Haand paa at afhjelpe Statens
mangehaande Brost, og deriblandt detS mislige Finantstilstand
og detS vaklende Pengevoesen. Men dette forer mig atter ind
paa alle Hovedretninger, som Regjeringen til hiin Tid havde

') Eunomia 1 B. S . 4S4 ff.
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optaget, og som den i Gründen derester stedse har vedligeholdt,
fljondt ikke altid med lige Fasthed og klar Bevidsthed. Den
Plan, som hine ypperlige Mcend havde lagt til det forfaldne
Penge- og Finantsvcrsens Reisning, var nemlig kun et Leed
af deres indgribende Plan til en Grundforbedring af den hele
Stats- og Folketilstand. Det var disse rette Statsmcend
klart, at Folkcts Krcrfter paa det Trin, hvorpaa de da stode,
ingenlunde vare tilstrcekkelige til at pde hvad der behovedes for
i en kort Lid at kunne scette Pengevcrsenet og Statsfinantserne paa en fast Fod, men at disse Krcrfter forst maatte vcrkkes
til et nyt Liv. De fandt derhos, at benne Krastudvikling ikke
maatte soges gjennem de kn» altfor rigelig benyttede Midier,
Eeneberettigelser og Pengennderstottelser til enkelte meget lovende
Foretagender, men at det, der fremfor alt var at gjore, var at
lose de forfljellige Virksomhedö Grene fra de Baand, der hidtil
havde hcemmet dem i veres frie Bevcegelse. Det var derfor
langt fra dem at tcrnke paa at ville for Tiden yderligere an
strenge de Krcrfter, der allerede stcrrkt nok vare anstrengede ved
de paa Landet hvilende Skattebyrder. Derimod var det, ved
Eiden af en sparsommelig Statshuusholdning og en henstgtsmcrssig Benyttelse af de indflrcenkede Fonds, der vare til Finantsernes Raadighed, dem en Hovedsag at befordre de frembringende Krcrfters fri Udvikling ved indgribende Forbedringer i
de Love og Jndretninger, som dermed stode i ncrrmest Forbindelse. Regjeringen var endog villig til at bringe de financielle Offre, som denne Udvikling uomgjcengelig krcrvede, fkjondt
den, under Flnantsernes fortrykte Tilstand, var og maatte voere
meget varsom i denne Henseende. Saaledes maatte Omsorg
for Folketilstandens Forbedring gaae Haand i Haand med Omforgen for at afhjcrlpe Penge- og FinantSvcrsenets Brost. Hvo
som overseer denne dobbelte Bestrcebelse, der i dens umiddelbare Virkninger oste maatte krpdse Hinanden, medens den ved
en mere indtrcrngende Opfatning af Forholdene kommer i fuld
Samklang, kan ikke andet end gjore sig en urigtig Forestilling
om hiin Tids Statsstyrelse og derover fcelde en vrang og uretfcrrdig Dom. Dette har i en scrr mcrrkelig Grad vcrret Tilfcrl,
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det med Hr. Nathan son, der i flere udforlige Skrister og
senkst i „Historifl-statistisi Fremstilling af Danmarks Nationalog Etats-Huusholdning, fra Frederik den Fjerdes Tid indtil
Nutiden, anden omarbeidede Udgave, Kjobenhavn 1844", har bearbeidet Fcedrenelandets Bank- og Finantshistorie, navnlig og t det
Tidsrum, hvorom her bliver Tale. Han har saa godt som
udelukkende henvendt sine Dine paa de Mivler, hvorved Sta
len hurtigen künde have staffet stg et fast Pengevcesen, og er
stedse gaaet ud fra den Forudsirtning, at alle Statenö ogFolkets Kroefter flulbe sirttes paa dette ene Fornodne. Han har
derfor knn lidet bekymret sig om, hvorvidt denne efter LandetS
davcerenbe Tilstand havde ladet sig gjennemfore, og om det
ikke i saa Fald vilde have anstrenget dets Kroefter saaledeS,
at de herlige Spirer til en fremtidig Udvikling, som den Tids
Regjering var i Begreb med at nedloegge, vilde have vcrret
qvalte i Fovsele», og dermed tillige den faste Bankbygning,
om det ellers var kommet til dens Opforelse, strar igjen vilde
varre blevet omstyrtet. Ved en saadan eensidig Betragtning
af denne Regjerings Virksomhed er Forfattercn kommet til den
af Ham med den störsie Sikkerhed udralte Mening, at Regjeringen. med al den klare Bevidsthed om de rette Grundsoetninger for Pengevoesenets Befcestelse, som Han ei kan frakjende
samme, dog lige fra forst af har samlet i Valget af de Mid
ier, hvorved de fkulve gjennemfores, og ganfle har taget feil af
den banede Bei, ad hvilken den »den Vanskelighed künde vcere
kommen til Maalet. Vel ere nu Svaghederne i denne Forfatters Domme og Slutninger ioinefaldende; Hans Fremstillinger
have Heller ingen god Jndgang fundet, forsaavidt de gik ud
paa at ophoie den TivS Finantsforvaltning og Finantstilüand, som da var den nyefte. Men det turde vel vcere, at
Mange af dem, der have drevet en ofte fad Spot med hvad
der Hörer til denne Side af Hans Skrifr, med storste Lettroenhed tage alt det i Samme for gode Barer, der kan tjene til
at käste Skygge paa den Regjering, bvortil man i den fol
gende Tid stedse havde seet op som den, hvorunder vor forrige
Statsforfatning havde udfoldet den cedleste og meest velgjorende
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Virksomhed. Der künde og vcere scia meget mere Anledning
til at lcrgge nogen Vcrgt paa HanS Fremstilling, som Han dertil havde forberedet sig ved at erhverve Abgang til alle de Oplysninger, som Arkiverne gjemme om de Love og Foranstaltninger, hvorom Han har udladt sig, ligesom og Hans tidlkgere
LivS Stilling havde givet Ham riig Lellighed til at gjore Bekjendtflab med de Forhold, hvori Han stden havde sogt ved
Grandflning yderligere at scrtte sig ind. Jeg har derfor fundet, at
jeg, saa livet behageligt det end er mig, bor tage et ideligt Hensyn
til de i ovenncrvnte Skrift udtalte Domme over hiin RegjeringS
Periode. *) Brugt med behorig Kritik indeholder det og virkelig et
vcerdifuldt Bivrag til dennes rette Bedommelse; og det er ikke
sjeldent, at de Mebdelelser, jeg har fundet i Samme, have fort
mig til en fast Overbeviisning om det, der forhen var mig
tvivlsomt, hvilken dog for det meste er blevet den ganske modsat, som Forfatteren gik ud paa at fremkalde. Jovrigt har
jeg til at gjendrive Hans Fremstillinger ikke havt andre Midier
end de, som dereö eget Jndhold frembode i Forbindelse med
vitterlige Kjendsgjerni'nger og hvad der ellers i mit Embedsliv
er blevet mig bekjendt, og som jeg har bevaret i Hukommelsen. Jeg har ikke sogt Leilighed til i Arkiverne at finde yder
ligere Oplysninger til Provelse af hvad hiin Foifatter deraf
har uddraget. Bel troer jeg ikke, at denne Leilighed vilde v«re
blevet mig ncrgtet; men paa den ene Sive har jeg ikke anseet
en Gjennemgaaen af Arkiverne nodvendig for at have en sikker
Dom over alt hvad der i denne Sag er det vcesentlige; og
paa den anden Side vilde en saavan Begunstigelse, nag
tet neppe nogen dertil forende Bekingelse vilde vcere blevet
mig stillet, dog, efter min Tcrnkemaade, maastee indflrcrnket
* ) J e g holder m ig blot til Forfatteren-nycste Frem stilling, h vori Han h a r
udvidet og berigtiget den, der finde- i HanS «ldr« A rb e id e r, over
hvilke en af vore indstgtsfuldeste Forfattere havde t M a an e d flrist
for Literatur,

Sde,

9de og Ivde B in d mebdeelt en streng, men t

de fleste S t y k le r velbegrundet Bedsmm else.

8
mig i den Frihed, hvormed jeg nu kan bevage mig, og
som jeg satter megen Priis paa at vedligeholve, saa lidet jeg
end er findet at benytte samme i en mod den narvarende Bestyrelse fjendtlig Retning.
Ved at gaae ind paa de her betegnede Undersogelser fjerner jeg mig vel noget langt fra den Periode af det offentlige Liv,
hvori jeg selv har taget Deel, og hvis Historie det med Hensyn til
mig selv vilde vcere mig vigtigst at kunne fuldfore. Jeg er herved
endog kommen til at dvale lange ved en Tid, som jeg kun i
en mere udvidet Forstand knnde henregne til min. Men so»
uden at den hele Periode, hvorom der er Tale, dog falber in
den for den Tid, jeg har oplevet, have ogsaa de Erindringer
og Jndtryk, som jeg har brvaret fra min tidlige Ungdom, for
en Deel endog fra Barndomsaarene, og den Deel jeg i den modnere Alder har taget i Love, Foranstaltninger og Overveielser,
der stode i noie Berorelse med hvad der var foregaaet i hiin
Periode, givet mig en Leilighed og Opfordring til at satte mig
ind i denne. som kun meget Faa af de Nulevende have havt.
Jeg har derfor fundet en sardeleS Drift til at gaae tilbage
til den TidS Regjeringshistorie, hvori alle de Retninger for
Alvor traadte ind i vor StatSstyrelse, der have udgjort sammeö
LySstde, og hvis rigtige Opfatning er aldeles notwendig for
rettelig at forstaae og dedomme den hele feuere Tids Udviklingsgang og Regjeringens Adfard. Jeg veed iovrigt meget
vel, at de noiagtige Undersogelser, som jeg flrider til at meddele, kun ville finde meget faa Lasere i Oieblikket; jeg er fuldkommen belavet paa at hverken de, som fore det störe eller
det lille Ord i DagenS Presse, ville lagge Marke dertil,
eller, om de end maatte gjore det, dog ville tage stg iagt for
at lade sig marke dermed, for i al Mag og med en Tilforladelighed, som om der aldrig var sagt et Ord derimod, at gjentage Domme, som her ere blevne fuldstandig gjeudrevne. Men
med alt det veed jeg nu intet bedre at anvende min Tid til
end Undersogelser af bette SlagS; og jeg har den sikkre Tro,
at der engang, og maaskee om ikke saa meget lang Tid, vil
dlive Een og Anden, der vil finde stg dreven til at anstille en
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alvorlig Sammenligning mellem 1848 og den Tid, ver ligger
foran samme, og da turde dette og flere Partier i ncervaerende
Skrist saavelsom de ovrige Arbeider, hvormed jeg paa mit Livs
Asten har befljceftiget mi'g, maaflee indeholde et ikke ganfle
uvigtigt Stof for en saadan provende Sammenligning. I det
mindste tpr jeg stole paa, at man vil finde de KjendSgjerninger, som jeg anforer, paalidelige, og Mine Domme grundede
paa rolig, upartifl Provelse.
Forinden jeg nu gaaer ind paa at ndvikle den Tingenes
Tilstand, hvorved Regjeringen i 1799 lod stg bevcege til
at satte en ny Masse Banksedler i Omlob, flal jeg forst
ncermere undersoge, hvorvidt dette i og for fig var i en afgjort
Strid med det ovennavnte i Forbindelse med Speciesbankens
-Oprettelse givne Tilsagn. Naar jeg ikke i mit paaberaabte
aldre Arbeide har udtalt ein besteint Mening deSangaaende, saa
har dette vcrret af de oven S . 4 paaberaabte Grunde. Angaaende SporgsmaaletS Besvarelse som et afsondret Retssporgsmaal, künde jeg ikke have nogen synderlig Tvivl, men,
ligesom det i fig selv laae udenfor min Bei, fandt jeg det
migtigt at behandle samme »den i Sammenhang med den
Tilstand, der maaflee künde have begründet en Nodvendighed i
at gribe en saadan Forholdsregel.
Det er klart, at Regjeringen ikke ved denne nye Seddeludgivelse vilde trakke sig tilbage fra det i 1791 givne Tilsagn.
Den meente, at dette opretholdtes derved, at de nye Sedler
kun flulde sattes i Omlob for at afhjalpe det oieblikkelige Savn
af de fornodne Omlobsmidler (i hvilken Henseende Pl. 13de
Novbr. 1799 foreflrivcr scrrdeleS Jndstrankninger for de Laan,
fom maatte bevilges) og, saasnart Omstcrndighederne tillode det,
igjen flulde inddrages udenfor den befalede aarlige Seddeltllintetgjorelse, der fremdeles flulde vedblive, hvorfor og Depositoiedlerne ved et scerligt paa Bagsiden anbragt Stempel bleve
gjorte kjendelige fra Courantbankenö ovrige Sedler. Desuden erhvervede Regjeringen Samtykke af Speciesbankens Reprasentanter, hvilke det var overdraget at vaage over at den
gamle Bank paa anordnet Maade gik frem med den aarlige
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Seddelinddragelse og til den Ende aarlig flulde have OplySning herom af Bankens Boger og Regnskaber, alt „for at Alle
og Enhver i Almindelighed og den nyc Banks Jnteressenter i
Scerdeleshed derom künde vcrre destomere fowkssede" (aabent
Brev 16 Febr. 1791 § 8 cfr. Octroien af samme Dato § 51
og Frdgn. 24de Juni samme Aar § 2l). Det er nu vist nok,
at Deposttosedlernes scrregne Anledning og Bestemmelse ikke i og
for sig künde bevirke, at de laae udcnfor det oftberorte Tilsagn.
Derimod havde det storre Vcegt til Retscerdiggjorelse for bisse
Sedlers Udgivelse, at Samtykke var givet af de Mcenv, som
vare satte til at bevogte det givne TilsagnS Overholvelse, og
det ikke blot paa det nye Bankinstituts Vegne, som havde ncermest Interesse derunder, men og paa hele Almeenhedens Vegne.
Det synes nemlig, at man den havde den Betryggelse. der anordningsmoessig künde forlanges for at den omhandlede Seddelforogelse var foregaaet under saadanne scerdeles Omstcendigheder og med Jagttagelse af saadanne Betingelser, at hverken
Speciesbanken eller Seddelihoendehaverne derved vare udsatte
for nogen Forurettelse. Jmidlertt'b frembod den Jndvending sig, at
fordi Speciesbankens Reprcesentanter vare satte til at vaage over
at Tilsagnet om Bank-Sedlernes anordningsmcrssige Jnddragelse og Tilintetgjorelse blev opfyldt, derfor havde de dog ingen
Bemyndigelse til at fritage for Jnddragelsen, end stge til at
samtykke i, at en ny Seddelmasse blev stabt. Om de end paa
det Jnteressentflabs Vegne, der havde valgt dem, og i hvis
Sted de traadte, künde vcere mcegtige og myndige til at give
et saadant Samtykke, saa var bette ikke nok; Tilsagnet var ogsaa givet alle mulige Seddelihcendehavere, hvis Berettigelse saa
meget mindre künde gaae op i Bankens, som denne betingede
fig Part i den Jndtcegt, Depositokassen künde have af sin Laanevirksomhed *). Der var saaledes vist nok noget misligt i at
tage til Takke med hiint Samtykke som Hjemmel for en Afvigrlse fra det engang Tilsagte; og det kan ikke feile, at det har

) See N a t h a a s o n S . 114.
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havt noget uhyggeligt for de Mcrnd, der stode i Spidsen for
Finantsbestvrelsen, ikke at kunne overholde det i 1791 givne
Tilsagn efter dets strenge bogstavelige Jndhold. Men foranforte Jndvending taber dog mcget af sin Betydning, naar man
gaaer ncrrmere ind i det Retsforholds strregne Natur, hvorom
her handles. Jeg sigter herved ingenlunde til de juridiste Systemers Forfljcrl paa Tilsagn og Loste eller deres Lcere om
Nodvendigheden af Loftets Antagelse. Jeg vilde finde enhver
Anvendelse uholdbar, som mau her vilde gjore af dissc Begreber.
Men der er noget ganske Sceregent i et Tilsagn eller Loste,
hvad man vil kalbe det, givet til en ubestemt Mcrngde, Almeenheden, uden at der er nogen virkelig Person, der fuldstcrndig
kan reprcrsentere samme. Det vilde dog vcrre en Urimelighed,
om rt saadant Tilsagn skulde vcrre ubetinget bindende om det
end fandtes, at de, til hvis Betryggelse og Fordeel
det var givet, ei allene ikke künde have noget fornuftigtDnske om en saadan ubetingetOverholdelse,
men tvertimod dernnder vilde blive lidende. Der maa solgelig
vcrre en Maade, hvorpaa det kan afgjoreS om ikke netop deres
Tarv, som Lostet eller Tilsagnet er givet, krcrver en Lempning
af samme. Der künde nu i det omhandlede Forhold ikke vcrre
nogen Anden, som denne Bedommelse künde tilfalde, end deels
Regjeringen selv som den, der i Almindelighed reprcrsenterede det
hele Borgersamfund, deels, da denne tillige var Part, den Cor
poration, som var scrrlig kalbet til at paasee det givne Tilsagns
Overholdelse (Speciesbankens Reprcrsentanter), og den Ufnldkommenhed, der vistnok endnu var tilbage i denne Repräsenta
tion, maattc ashjcelpes derved, at det, der vedtoges, kjendelig var
det som Almeenheden fornuftigviis maatte ville. I de offentlige Retsforhold forekomme der ikke saa Tilfcrlde, der ikke ad
ander, Vei lade sig afgjore, og det netop Tilfcrlde af det allervigtigste Slags, saasom Forfatningsforandringer og omtvistede
Forfatningsspergsmaal, fornodne Lempninger i testamentariste
Anordninger angaaende offentlige Jndretninger eller til Bedste
for Familier, der ikke ere affluttede *). De flere Overeens')
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komster, som Regjeringen har assluttet med den forenede Bestyrelse af Nationalbanken angaaende Octroiens Forstaaelse og
Anvendelse i tvivlsomme Tilfcelde, have Heller ikke havt Hjemmel i nogen denne Bestyrelse udtrykkelig tillagt Myndighed,
men kun i den indvortes Nodvendighed af at saadanne Tilfcelde
maae kunne finde en Afgjorelse, i Forbindelse med det Fornuftige i de i saa Henseende tagne Beslutninger. Jblandt disse
Overeenskomster flal jeg her iscrr henvende Opmcrrksomheden
paa den, hvorved den bekjendte 12 Millions-Sag blev afgjort,
og de gjentagne Beflutninger, hvorved Banken har givet fit
Samtykke til de i Henhold til KrigSskatlovene udgivnc Creditbevisers Benyttelse til denne Skats Betaling.
Ester hvad vi saaledeö have stet, gaaer Sagen tilbage til
det Sporgsmaal, om ikke den davcrrende Tilstand var en saadan, at den fortsatte Udvikling af Statens Erhvervgrene, der
var kommet i saa god Gang, ja selve Vedligeholdelsen af det,
der alt var opnaaet, med uafviselig Nodvendighed krcrvede en
Forogelse af det indbyrdes Omscrtningsmiddel, hvilket naturligviiS dog kun lod stg retfcrrdiggjore, naar det stete under saadanne
ncermere Betingelser, at ikke dets Vcrrd derved vilde blive rystet,
Jeg kan nu, ester noie Overveielse af alle Forholdene, ikke stjonne
rettere, end at den davcrrende Tilstand var af en saadan Befiaffenhed, at hiint Hjelpemiddel ikke künde undvcrres. Der var
ved den befalede störe aarlige Seddelinddragelse, i Forbindelse
Heelhed
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med de ovrige Forhold, efterhaanden opstaaet et kjendeligt Savn
af de til Nceringernes Udvikling og Vedligeholdelse fornodne
Omscrtningsmidler, bvilket Savn under den europcrifle Handelscrisis, der indfaudt sig i Efteraaret 1799, og estcrat det eneste
davoerende Laaneinstitut, Speciesbanken, havde stet sig nodsaget
til at inddrage og indflrcenke sine Udlaan, maatte gaae over til
en Mangel, der, hvis der intet scrrligt Hjelpenn'ddel derimöd
künde findes, vilve for lang Tid have lammet ikke blot Han
dele» men og den hele erhvervende Virksomhed i Landet og ode
lagt mange virksomme Mcrnd. Der var saaledes en kjendelig
Opfordring til at aabne Abgang til Laan for de Mange, som
til hiin Tid, nagtet de vare istand til at give fuldgyldig Sikkerhcd, ikke vilde have kunnet erholde de fornodne Laan og derfor ellerS maatte have forladt deres Eiendomme og Leveveie.
Men til at yde dem den hoist fornodne Hjelp havde man i hiin
Pengeforlegenhed neppe noget andet Middel end at sirtte en ny
Seddelmasse i Omlob, hvilken dog kun ffulde gaae nd paa no
genlunde at stoppe det Hul, som der viste sig i Omlobsmaösen,
og kun maatte udlaaneS mod gode og let realisable Sikkerheder,
og paa kort Tid, hvorfor det maatte antages, at den, saasnart
det davoerende «günstige Oieblik var gaaet over, künde holde
sig i suld Voerbi, saaledes som Tilfoeldet nu i nogle Aar havde
voeret med den alt tilvcrrende Seddelmasse, nagtet ingen anden
Seddelverling i Banken fandt Sted, end mindre Sedler for de
storre og (siet) Skillemynt for de mindste (Forordningen 4de
Sept. 1762). Blandt andre meget vel gjennemtcrnkte Bestem
melser, der fkulde sikkre mod Overflridelse, var den, at Deposttokassens Bestyrelse flulde indflrcenke og, saasnart flee künde,
formindfle de Summer, den satte i Omlob, og at derfor Ndlaan ikke maatte bevilgeS til nve Anlcegs og JndretningerS
Fremme, cller Eiendommes Kjob, men kun hvor Laansogeren
behovede Midier til at fyldestgjore allerede indgaaede Forbindtligheder eller til at vedligeholde nyttige Anstalter, som vare i
Drift (Z 3). I Directionen flulde, foruden to af Finantscollegiets Medlemmer, ogsaa et Medlem af Speciesbankenö Direk
tion og eet Medlem afConrantbankens Realisations-Commission
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havr Scede, for at vaage over, at Jndretningen ikke gik udenfor dens rette Grcrndser. Kassen ffulde igjen ophore, efterhaanden som Speciesbanken saae sig istand til paanye at gjoreUdlaan eller »vertage de af Depositokassen gjorte. Lovgiveren
syntes folget,g at have sorget for at den nye Seddel-Uvgivelse,
som Han, af paatrcrngende Grunde, havde tilladt, ikke flulde
faae nogen fladelig Jndflydelse paa Seddelmassen eller vcrre tik
Hinder i at den engang tagte Plan til Pengevcesnets Befastelse,
naar de oieblikkelige Forhold forandrede sig, igjen blev forfulgt
i dens Heelhed. Der siete saaledeS kun eir ved en bydende
Nodvendighed begründet Lempning i denne Plan, hvilken, i
Henhold til det Foranforte, syneö at kunne retfcerdiggjores.
Den ovenmeldte Forfatter vil ikke erkjende, at der var no
gen virkelig Trang til et saadant Laane-Jnstitut. Han anforcr, at Grosserer-Societetet i Kjobenhavn allerede i Medhold
af den ved Placat 4de Octbr. 1799 givne Bemyndigelse
havde gjennem en dertil af Samme udncevnt Comitee udstedt
rentebcrrende Sedler paa ustemplet Papir til et Belob af
1.700.000 Nd. S p ., hvoraf Köngen havde garanteret de
600.000 Species, og at herved Handelsstandens Trang var
afhjulpen, samt at der deöuden vare to Creditkasser og Fabrikfonven, hvor Agerdyrkere, HuuSeiere o. s. v. kunve faae Laan.
Han mener derhoö, at saafremt en tiltagen Velsianv og Rorelse sinlde have gjort en Forogelse i Omscetningsmidlet sornoden, saa maatte det have viist sig forend Handelscri'sts i 1799
indtraf, men at dette var saa langifra at have vceret Tilfcrlöet,
at man tvertimod i hele Perioden fra 1792 til 1799 havde
bavt Overflodighcd af Penge og trods de mange Millioner,
som mevgik til Opbyggelse af Hovedstaden og til Handelcns
og Skibsfartcns Uvtuedelse, havde disponible Penge tiloverS
til at oprette Speciesbanken, den almindeage Brandkasse (her
ved maa forstaacs det under 4de April 1798 octroiereve almindclige Brand-Assurance Compagnie for Barer og Effecter uvenfor Kjobenhavn), Tonlinen, det forenede Enke-Understottelsesselsiab (!!) og desuagtet plocerede man mod 4 Procenl Nenter
den ene Sum efter den anden i de Kongelige Kasser ligesom
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man ogsaa havde Penge tiloverS til at gjore Jndfiud i Creditkassen (maa vcere den for Kjobenhavns HuuSeiere) ")
Men de forstjellige Kasser, hvortil Forfatteren henviser,
vare visselig ikke forsynede med de fornodne Midier til de Udlaan, hvortil Depofilokassen blev udrustet; de havde neppe na
get Synderligt „den for det, der allerede var udlaant; deres
Bestemmelse omfattede deSuden kun for en liden Deel de Tilscelbe, hvori Laan forhen sogles i Speciesbanken og, hvis Depositokassen ei var blevet til, nu intetstedö vilde have voeret at
faae. I det, Forfatteren ncevner som Beviser paa Overflodighed
af Penge, er der Adflilligt uklart og Adflilligt som ikke har
noget at betyde. Der er en synderlig Unoiagtighed i Opregningen af de Jndretninger, der i Lobet af hine 7 til 8 Aar
vare blevne dannede ved Hjelp af Capitalisters Jndflud, og
nogle af disse vare i den Henseende saa ubetydelige, at man
rel maae undre sig over, her at fee dem ncevnte. Men det hele
paa hine Jndretninger anvendte Belob var desuden, forveelt paa
en saa lang Aarrcekke, Heller ikke af den Betydenhed, at det just
kunve tjene til Vidnesbyrd om Overflodighed paa Capital, Me
tzens det vel med nogen Foie künde have voeret paaberaabt, hvis
det gjaldt om at tilbagevise en Paastand om at der havde voe
ret en scrrdeleö Mangel. Til den meest betydende af hine Jnd
retninger, Speciesbanken, bleve desuden Jndfluddene kun tilveiebragte efierhaanden ved endog fornnderltg smaae Jnvbetalinger
ad Gangen gjennem flere Aar (Aabent Brev 16de Febr. 1791
88 4, 5, 6, Oc:roi samme Dato 8 l2), noget, der, isoer da det
gjaldt et Foretagende der lvvede saa godt et Udbytte, ikke vilde
have voeret fornodent, saafremt det havde havt noget paa sig
med den paabcraabte Overflodighed af Capital. Til Hovedstadens Gjenopbyggelse og til den udvidede Handel og Sofart blev
der vislnvk anvendt betydelige Summer, og disse maa Landet
have havt Krcester eller i alfald Credit nok til at tilveiebringe.
Men til bemeldte Foretagender var jo og netop medgaaet en
I. c. S . 113—115.
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stör Deel af Landets Capitaler, det forftnavnte endog vcesentlig
kun for at afhjcelpe en Ulykke, saa at der ikke vare erhvervede
tilsvarende nye Bcerdier. For en ikke ringe Deel var derhoS
den udenlandste Credit benyttet ved diSse Leiligheder. Dog, Forsatteren har selv nogle Sider bagefter *) oplyst, hvorledes der
ei blot i 1799, men endog i de to ncrrmest foregaaendc Aar
havde viist sig et foleligt Savn af udenlandste Verler, og forklaret dette deraf, at de Foretagender, som Han kort forud havde
ncevnt som Beviis paa en endnu i 1799 vedvarende Overflodighed af Capitaler, havde udtomt den disponible Formue.
Han bemcrrker, at Jndforselen af de mangfoldige Bygningsmaterialier m. m. til Stadenö Gjenopbyggelse medforte störe Remisser til Udlandet, at der til SpeciesbankenS Fond bleve tndforstrevne störe Partier Solv, at Regjeringen vedblev at afbetale paa den udenlandste Gjeld, og endelig at flere SkibeS Udrustning og Ophold i fremmede Farvande medtog störe Udtcellinger til Udlandet. Han tilsoier, at Finantsminifteren ikke »den
Grund frygtede for at Coursen igjen stulde gaae tilbage, og
derfor indgik Overeenskomst med flere af de storste Handels
Hufe i Kjobenhavn om at de stulde foretage de til Coursens
Opretholdelse tjenlige Kjob og Salg as udenlandste Verler samt
faavidt muligt ved disse deres Omscetninger sorge for at for
staffe Bankcontoirct de fornodne Verler af foranforte SlagS.
Han bemcrrker endvidere, hvorledes i Aarene 1797 og 1798
de forogede Varelagere yderligere medtoge hvad der havdes af
Fonds k Verler paa Udlandet, og at Finantserne ikke paaKjobenhavnS BorS künde erholde de Verler, som de behovede til
de udenlandste Betalinger, og derfor maatte gjennem de to Bankrontoirer i Kjobenhavn og Altona indladc sig i scrrdeles betpdedelige Verelomscetninger og benytte dereS Blanko-Crcdit hoS
udenlandste Huse. Vldere anforeS, hvorledes det ikke stod bedre
til i Begyndelsen af 1799, men at der da tvertimod paa KjobenhavnS Bors foltes Trang til udenlandste Verler, saa at Bank') S . 1S 3- 1SS.
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contoiret i Kjobenhavn maatte komme Samme til Hjelp med
Verler paa Bankcontoiret i Altona, hvorved dets Verelrytterie — som Forfatteren kalder det — blev endnu storre;
at i Septbr. 1799 den störe Handelscrisis udbrod, somfrembragte
Forvirring og StandSning i nässten alle Handelsgrene, og at
Finantsrrne da bleve trceiigende til Hjelp af SpecieSbanken, hvor
ved denne udtomte sit Solvforraad og maatte benytte sig af
sin octroimcessige Ret til at lose dens Sedler med Courantsedler efter CourS samt iovrigt saa godt som indsiille sin Virksomhed. Paa et andet Sted *) yttrer Forfatteren, at den Verelcredit, som Finantsrrne og Bankcontoirerne havde benyttet s
Slutningen af 1799, saavidt Han kan flutte af de Ham tilhcendekomne Papirer, maa havde vcrret circa 15 Millioner Mkbco.,
hvilket Han dog ei med Vished tor paastaae. Men efter alt
hvad Forfatteren saaledes har oplyst syneS det at voere soleklarthvad der og ellers er bekjendt, at baade LandetS, iscrr Hovedstadenö, Handlende og Statsfinantserne vare bragte i den yderste
Forlegenhed ved den störe HandelScrisis i de sipste Maaneder
af 1799, der medforte, at de fremmede Handelshuse, navnlig i
Hamborg, maatte indtrcekke, hvad de i Folge de udstrakte indbyrdeS Verelforbindelser her havde tilgode. Et Middel, somdet,
der blev valgt ved Placaten 13de Novbr. 1799, turde da have
veeret det, hvorved saavel Landet som Finantsrrne med mindst
Ulempe og med störst Udsigt til igjen at komme paa Fode, künde
hjrlpes ud af deres piinlige Tilstand. Jeg har sandelig forhen
vceret langt fra at have havt den OverbeviiSning om et sligt
Hjelpemiddels Nodvendighed, som jeg netop har faaet ved Na
than so nSFremstilling af de davcerende Forhold, der saa meget mere maa gjelde ved denne Leilighed, som den har havt
den modsatte Hensigt. Den Maave, hvorpaa jeg i 1815 har
omtalt denne Sag (see oven S . 4) antyder, at jeg den Tid
idetmindste havde endeel Tvivl om hiin ForholdSregels Forsvarlighed. DiSse gik netop fornemmelig ud paa, hvorvidt der havde
*1 S. 489.
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««ttt rn saa bydende Nodvendighed tilstede, at en Afvigelse fra
den strengiste Overholdelse af Ttlsagnet i 1791 dermed künde
forsvareS. Men at der, faaledeS som Nathanfon har paapaaet, nden det nye Hjelpemiddel vilde, selv efter Ttldragelserne
! 1799, have varet Capital nok til fuldelig at tilfredSstille de
Krav, som fulgte med den forogede Rorelse i de forstjellige
ErhvelvSgrene, de stegne Prisrr paa Eiendomme, Produktes og
Arbeider, og det forogede Forbrug t de Classrr, der vare hcrvede
0p til enforbedret borgerlig Stilling, det var noget, der ei künde
falde mig ind; tht det stred imod alle de Kjendsgjerninger, som
til hiin Tid viste sig. Depositokassen, der iovrigt ikke blot virkede med de den fra Courantbanken overgivne Sedler, men og
ved Hjelp af de Jndlaan, samme modtog, blev begjcerlig benyttet ikke blot af Handlende men og af andre NoeringSbrugere,
blandt andet i et ikke ringe Qmfang af Landeiendomsbesivdere,
der behovede Capitaler til de betydelige og kostbare Foretagendrr, hvorvev de sogte at forhoie Eiendommeneö Production og
Brrrdie. Skjondt det ordentligviis vare de storre Eienvomsbesivdere, der gjorde Laan i Depositokassen, saa bare disse Laan
dog og dereS Frugter for de mindre, ivet der fremkom Midler
til at fuldfore Uvstiftninger og Uvflyininger, asstaffe Hoveri,
fremme BonvergodseS Overgang til Selveiendom. Laanene
vare iovrigt forbunvne med saadanne Bekostninger, al de ei
vilde have fundet Sted, hvis der havde vcrret Overflodighed af
Capital tilsteve; thi da Depositokassen ei umidvelbar kunve ud«
kaane sine Capitaler mov Pant i faste Eiendomme, saa maatte
Eiendomsmanven i Almindeligheb udstede en Panteobligation til
tredie Mand, lydende paa en storre Sum end den, der künde
rrholdeö i Depositokassen mod at give den udstevte Panteobli
gation i haandfaaet Pant. Til denne Panteobligation maatte
bruges stemplet Papiir af forste Elasse efter den deri opgivne
EumS Storrelse, ligesom og deraf maatte svares ^ Proceiit Afgiften, og derhos maatte hiin Mellemmand have en Godtgjorelse for sin Uleilighed. Det var og, selv naar man künde have
den fuldeste Tillid til denne Mellemmand, af flere Aarsager
uhyggeligt at stulle give en Panteobligation fra sig for et storre
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Belob end Man virkelig fik til Laans, og at Ens Ekendom
kam til at staae t Pantebogerne som behaftet med storre Gjeld,
end der virkelig hvilede paa samme. Ligesom den Begjcrrlighed, hvormed Laan desuagtet bleve sogte i Depositokassen, vidnede om, hvor vanffeligt det, endog nagtet denne KasseS Oprettelse, var selv for dem, der künde give de rigeligste Sikkerhedrr, at erholve de til deres BedriftS Vedligeholdelse og gavnlige Ubvikling fornodne Capitaler, saaledes ere der og mange
andre Kjendögjerninger fra hiin Tid, der vise, at det ikke var
let at saae Laan mod den scrdvanlige lovtilladte Rente. Der
blev saaledes til hiin Tid gjort et overmaade uvstrakt Brug af
Verelobligalioner, ja ogsaa af Prosormaverler, ikke saa meqet
af det Slags, som omhandles i Frdgn. 26de Novbr. 1731,
som af et senere opfundet og til Omgaaelse af Lovens Forbud
bedre flikket, Slags *). Ogsaa var det meget scedvanligt, at
formuende Mcrnd anbragte dereö Capitaler og det Overstud,
de efterhaanven erhvervede, i et eller andet anseet Handelshuus,
der tilsvarede 5 eller 6 pCr. Rente. Det kan derfor neppe om«
tvivleS, at Landets fremspirende Virksomhed for en stör Deel
vilde voere gaaek i Slaae, dersom ikke Depositokassen eller et
andet lignende Institut var blevet indrettet, og hvorlebes et
saadant, under de davoerende Omstcrndigheder, havde ladet stg
bringe tilveie uden en Forogelse af det eneste Omlobsmiddel
man havde, indsees ikke. Naar oftmelvte Forfatter
finder
et Beviis for stn Paastand, at den i Septbr. 1799 udbrudte
Crisis uden noget derimod anvendt Mibvel vilde have sat stg
selv, i den Omstandighed, at der allerede i Midtcn af 1800
indtraadte en fuldkommen Helbredelse, saa flutter Han uden videre
fra den Tilstand som viste stg, efkerat det nye Laaneinslitut Havde afhjulpct mangeForlegenheder, til den, som
vilde have fundel Sted, naar inrek Hjelpemiddel var blevet aabnet. Ved den synderlige Tale om SygdomscrisiS og Helbre-
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delse, som Han hermed forbinder, flal jeg ei opholde «mg. For
at bcvise, hvorlidet det har paa sig med Frygten for de Fol
ger, Omlobsmidlets voldsomme Formindflelse maa have for et
Land, har bemeldte Forfatter endvidere ved en anden Leiliqhed *)
paaberaabt sig, at i Hcrtugdommcrne en Sum af ncesten 10
Millioner Rigsdaler (hvorved maa menes det i Rigsbankdaler
omsatte Belob) ved Fdg. 19de Octbr. 1813 (rettere ved Fdg.
5de Januar 1813 i Forbindelsc med Frdgn. af 13de Oktober
s. A.) blev sat ud af Omlob, og at dog Handel og Produk
tion vedbleve at gaae deresgode scrdvanlige Gang. Men
det forholdt sig just ikke saa rigtigt med denne gode Gang.
Det blev ingenlnnde uden lammende Jndflyvelse paa Bei
stand og Naring i Hertugdommerne, at den störe Masse af
reprcesentative Betalingsmidler, som tildeels under den dava
rende Krig, tildeels i de ncermest forudgaaende Aar der vare
udgivne, i 1813 tabte den Egenskab som Betalingsmiddel i
Köngens Kasse, der tidligere, sijondt dog ingenlnnde lige til
1813, havde holdt dem i fuld Voerd i Handel og Bändel.
Sandt er det, at denne Afgang hurtigere blev forvuuden end
man flulde have ventet; men den var dog i Begyndelsen meget
folelig; i lang Tid vedbleve de allcredc i de forrige Krigöaar
og iscrr fra den Tid af at hine Repräsentativer havde begyndt
at tabe deres forrige Brugbarhed for Circulationen med forstcrrket Fart sjunkne Eiendomöpriscr yderligere at dale; Falltssementer, Skatterestancer og andre Kjenvetegn paa Forstyrrelse i Formuen og Crediten forflcredc sig. Bel er det vanskeligt
at afgjsre i hvilken Grad den ikke lange efter foregaaende
sjendtlige Besirttelse medvirkede til denne Tilstand, ligesom og
de betydelige Restantser, der endnu til den Tid, da offentlige
Meddelelser om vor finantsielle Tilstand begyndte, henstode ubetalte i Hertugdommerne, tildeels havde andre Aarsager. Men
i Hovedresultatet er Sagen dog klar. Der er endnu adstilligt
Andet at bemarke ved den Slutning, Forfatteren vil hidlede af

) SIdk 93.
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de ommeldte Forhold. For det Forste var en ikke ringe Deel
af de udgivne Repräsentativer igjen gaaet ind i de Kongelige
Kasser og indgik fremdeles i Betalinger af de indtil Iste Au
gust 1813 sorfaldne Afgifter. Derncest var ingenlunde Solvet
blevet fordrevet fra Hertugdommerne ved hine Repräsentativer,
men var stedse vedblevet som det almindelige Omscrtningsmiddel, og som det, hvormed de paa deres Hovedmarked, Ham
borg, stk deres Produkter betalte, blev det tilstcede om just ikke
rigeligt, saa dog Heller ikke ganske knapt. Den Henstand med
Capitalbetalinger, som Fdg. af 5te Jan. 1813 havde givet
og Frdgn. 13de Octbr. f. A. stadfcrstet, medforte og, saa lidet
den ellers var yndet i Hertugdommerne, at der i lang Tid
ikke vare störe Capitalbetalinger at gjore. Endelig hjalp bemeldte
Landes rige naturlige Hjelpekilder, og disses snart igjen,
maaske tildeels som Folge af, at netop de, der ved Fdg. 5te
Jan. 1813 vilde have faaet deres i Solvmynt stiftede Gjeld forvandlet til Seddelgjeld, med störst Jver havde arbeidet for at
faae dette taget tilbage, opreiste gode Credit i det ncrrmeste Udland, dem til hurtigere og fnldstcendigere, end det i de fleste
andre Lande havde ladet sig gjore, at komme paa Fode. Saaledcs maa af flere Aarsager det BeviiS henfalde, som Forfatteren af Pengevcrsnets Historie i Hertugdommerne i 1813^vil
fore for sin sceregneMening om den ringe Betydenhed, som et
tilstrarkkeligt OmlobSmiddel har for et Lands Beistand.
Paa det Tri», hvorpaa jeg i ncervcrrende Afsnit holder
mine Undersogelser i Anledning afDepositokaSsens Jndretning,
har jeg kun at gjore med dens Forhold til det i 1791 givne
Tilsagn i Forbindelse med den Tingenes Tilstand, hvorved hiin
Foranstaltning blev fremkaldt. Det SporgSmaal, hvorvidt
denne uheldige Tilstand har havt sin Grund i sorudgaaende
finantsielle Feilgreb eller Forsommelser, skal jeg i det ncrste Af
snit gjore til Gienstand for udforlige Undersogelser. De Fol
ger, der under de mangfoldige besvcerlige og tildeels hoist ulykkelige Forhold, som vare Daninark beskikkede, udviklede stg af
Forholdsregler, der kunne betragtes som Fortscrttelse af den i
1799 valgte, har jeg allerede i 1815 lagt for Dagen (fee oven

22

S . 3—4;) dog vil jeg längere nede faae Anledning til desangaaende at tilfoie nagle yderligere Betragtninger. Men inden
jeg flutter dette Afsnit maa jeg endnu bemcerke, at saa klart
det end er blevet mig, at der t 1799 var en Nodvendighed
i atdanne et saadantoverordentligt Omlobsmiddel som omhandlet, og at den Lempning, som dette Foretagende indeholdt i
Tilsagnet af 1791, derved blev forsvarlig, saa er det mig dog
ikke windre klart, at Statens Pengevcesen og Finantser fra den
Tid kom i en ikke livel mislig Tilstanv. Plakaten 13 Nov.
1799 havde vel saaledeS betegnet den Grcrndse, inden hvilken
Benyttelsen af den tagne Forholdsregel stulde holde sig, at det
ftemlyste, hvor klart Regjeringcn var fig bevivst, at den var
et Nodmiddel, som hverken med Hensyn til Omfang eller Tid
burde bruges videre end Nodvendigheden krcevede, og at man
saasnart som muligt havde at frigjore Landet for den foregede
Seddelmasse og vende tilbage til den forhen foreskrevne Vei.
Men Grcrndsen var dog kun sat i almindelige Udtryk, og der
blev hverken da eller siden bragt noget til offentlig Kundflab
enten om de Summer, der bleve satte i Omlob, navnlig om
den Deel deraf, der i al Fald i 1801 er blevet stillet til Finantsernes Raadighed, ei Heller om de Midier, hvorved Regjeringen tcrnkte sig igjen at kunne nedbringe den circulerende Masse.
Det vilde viftnok have havt sine störe Vanfleligheder, i saa
Henseende at trcrffe Bestemmelser, der havde indeholdt nogen
fyldestgjorende Betryggelse, ligesom der Heller ingen Grund var
til at tvivle om RegjeringenS alvorlige Billie til, saasnart Forholdene tillode det, at vende tilbage til den Vei, som den lin
der paatrcengende Omstcendigheder havde seet sig nodt til for
en Tid at forlade. Det var og i Begyndelsen en lidet betydelig
Jndflydelse paa Sedlernes Cours, der sporcdes af den nye
Seddelmasse, der var sat i Omlob; forst under tilstodende uheldige Forhold forvcerredes Coursen i en Grad, som künde vcrkke
Betcenkelighed. Ester NathansonS VidneSbyrd stod den nie
sten hele Aaret 1800 i 127 » 129 Procent; men da kort efter de fjendtlige Forhold til England deels paadroge Staten
meget bekostelige Rustntnger, hvortil den var i den Nodven-
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dighed at benytte stg af ny Srddekudsendelse, deelS forstyrrede Handel og Sofart, gik Coursen i 1801 op til 136 »
139. *) Det Mislige ved den i 1799 tagne ForholdSregel
bestod isar deri, at der nu, da Isen engang var brudt, var
alt for stör Fristelse til ved et saa lempeligt Middel at undgaae de Vanskeligheder og staaae Folket for de Byrder, som
vilde have varet forbundne med baade at bortflaffe den Tilvart, SeddelmaSsen havde faaet (hvoraf dog i Begyndelsen
den storre Deel var dcekket ved de for Udlaanene erholdte tilforladeliqe Sikkerheder) og at fortsatte den i 1791 bebudede
Seddelinddragelse; selv om der ikke i den narmeste Fremttd
var modt Meget, som havde medfort foroget Krav paa StatSkassen, vilde det dog ikke have vcrret en lidet vanskelig Opgave. Det vides ikke, om Regjeringen ikke endnu nogen Ttd
havde vcrret til Sinds at lade det beroe ved det Haab, den
gjorde sig om de forogede Krcrfter, som den glcrdelig begyndte
Udvikling af LandetS Beistand efterhaanden künde tilfore Finantserne, uden at flride til nogen yderligere Bebyrdelse for
Undersaatterne. Men det varede i al Fald ikke lange forend
der indtraf saadanne Omstanvigheder, som gjorde, at Finantserne i et langt storre Omfang, end der i 1799 havde varet
paatankt, maatte benytte SeddelmaSsen (de fjendtlige Forhold
til England i 1801); og noget derefter greb Regjeringen til
(ved de forstjellige Forordninger af Iste Octbr. samt 15de December 1802) at paalcrgge betydelige Skatter, som den efter de
nu indtraadte Forhold maatte ansee for uuydgaaelige og derhos, saaledes som den begyndte Udvikling af LandetS Kraster
allerede var fremskreden, maatte finde taalelige. At den har
tankt sig, derved at faae de fornodne Midler til igjen at forfolge den i 1791 lagte Plan for et fast Pengevasen (hvilken
dog uden Tvivl nu maatte have modtaget endeel Lempninger),
fremlyser, blandt andet, af den saa godt som samtidigt med
de ovenberorte nye Skattepaabud udkomne Plakat 12te Novbr.

') Side 180.
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1802, der forkynder, at DepositokaSsens Fond fra da af fkulde
vcere indstrceiiket til den Suck, som deraf var udlaant, saaledes at denne ikke ved Sedlers Afgivelse fra Courantbankeu
maatte foroges, men derimod Jnddragelsen saavel af den «ldre Masse Courantsedler ester den for CourantbankenS Reali
sation forhen bekjendtgjorte Plan, som af den, der ved DepositokaSsen var bragt i Omlob ved de dertil anviste Midier,
Aar for Aar ffulde gaae frem og Pengevcesenet derved igjen
efterhaanden scrttes paa den Fod, der var Formaalet for den
ved den danfle og norfte Speciesbanks Oprettelse foreffrevne
Plan *) Den Forogelse, Statens Jndtcrgter fik ved hine
Skatteanordninger, var og af den Betydenhed, at den i Forbindelse med den, som den tiltagne Beistand og Rorelse gao
Belobet af de indirekte Afgifter, efterhaanden vilde kunne have
fort til Maalet, saafremt Landet stedse havde beholdt gode
Dage i den ncrrmeste Fremtid. Men denne bragte meget snart
en halv KrigStilstand over Landet, der medforte svcrre Bekostninger. Disse modte Regjeringen med idelig forogede SkattePaaloeg, som dog, deres Betydelighed nagtet, under de for
Agerdyrkningen og Handelen meget günstige Forhold, som indtraadte, ikke tcerede paa Landets Kraft, men iovrigt fuldelig
medgik til at beere de overordentlige Udgister, uden at levne
noget til Sedlernes Jnddragelse. Og ester nogle faa Aar
blev Landet indviklet i en langvarig, holst odeloeggende Krig,
hvorved strar störe Formuer gik tabte for Staten og denS
Borgere, og derhos Landets bedste JndtcrgtSkildcr bleve flapPede, og uhyre Udgister gjorte fornodne; og stjondl Finantserne endnu lange vedblcve ät holde hiin crldre Plan for Oie,
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saa blev dog Udsiglen efterhaandcn saa fjern, at den omsider
reent maatte opgiveS, og Pengevcesenet blev da i Bund og
Grund odelagt. Men denne Tingenes Gang Hörer ikke til
dette Afsnit; kun en almindellg Antydning har her kunnet faae
Plads.
'
Det var iovrigt langt fra, at der i sin Tid yttrede sig
nogen Uro eller Misnoie i Anledning af Plakaten 13de Nov.
1799. Der var kun Faa, som havde nogen Tanke om de
Farer, som den nye Seddeludgivelse, der i Medhold af samme
fandt Sted, künde bevirke for vort Pengevcese», og disse Faa
turde have deelt Regjeringens Mening om foranforte Forholdsregels Nodvendighed, og stolet paa, at den mulige Fare ei
vilde blive virkelig, idet hint Middel vilde blive anvendt med
Maadehold og under vedvarende Hensyn til snarest muligt at
komme tilbage til de Grundscetninger, hvorfra man kun paa
Grund af en bydende Nodvendighed for en kort Tid var afveget. Den Abgang, der blev aabnet til de Laan, som saa
mange Eiendomsbesivdere og Nceringsbrugere hoilig behovede,
var derhos yderst velkommen. Hvad mig selv angaaer, da
laae Penge- og Finantsvcrsenet ncesten ganfke udenfor den
Tankekreds, hvori jeg den Tid bevcrgede mig, ei Heller bragte
mine davcrrende Forhold mig i Forbindelse med Nogen, som
sysselsatte sig med dette Winne.
Der varede dog ikke
loenge, forend jeg traadte ind i en Stilling, hvori de Anliggender, der beroreS af Pengevcesenets Tilstand, ikke künde blive
mig fremmede, og dcrmed tillige i Forbindelse med Andre, som
den laae ncrrmere. Men jeg fornam ikke noget Slagö Utilsredshed med Depositokassens Oprettelse, hvorimod jeg, da der
ved Plak. 12te Novbr. 1802 blev sat en Grcrndse for denS
Udvidelse ved Hjcelp af fortsat Seddelfabrikation, horte Suk
over at det nu var blevet saa vanskeligt selv for dem, der
havde de bedste Sikkerheder til deres Raadighed, at reise de
fornodne Laan. Ogsaa gav min davcrrende Embedsstilling
mig Leilighed nok til at erfare den hyppige Anvendelse af
Gjeldsforskrivninger, der ikke vare indskrcenkede til 4 pCt. Renlefod, saavelsom af Gjeldsforpligtelser, hvorunder en meget hoi
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Rente stjulte sig. Der vare ikke let andre Capitaler end de,
der stode under offentlig Baretcegt, der til den Tid bleve
udlaante imod 4 pCt., og dette Slagö Midler vare under de
stegne EiendomSpriser langt mindre tilstrcekkelige end for til at
tilfredsstille Trangen. Det var ferst under den ulykkelige Vending vore Sedlers CourS tog i Krigens Tid, og under den
scerdeleS Opfordring, som jeg fik til at overtcenke deres hele
Skjcrbne paa sammeS forfljellige Trin, at jeg blev bragt til
at anstille Betragtninger over den Rolle, som Plakaten 13ve
Novbr. 1799 den har spillet, og jeg tor troe, at hvad jeg,
som forberert, i 1815 derom har udtalt, er det ferste offentlige Ord, der er gaaet ind paa denne Sag.
Saavidt jeg erindrer, forholdt Pressen i 1799 sig ganske
laus i Anledning af Plakaten 13de Novbr. s. A. Dette kan
fornuftigviis ei tilskrives de Baand, der da nyligen vare tagte
paa samme. Det havde vceret en let Sag at fremfere Tvivl
og Jndvendinger mod denne ForholdSregel paa en saadan
Maade, at der ei künde have vceret Spergsmaal om nogen
Overtrcrdelse af Fdn. 27ve Septbr. Men Pengevcesenet laae
aldeleS udenfor de 8-Emner, hvormed den ncrrmest forudgaaende
Presse havde besaitet sig, og der er Heller ikke Spor til at no
gen af de davcrrende Ordforere havde paa nogen Maade sar
sig ind i de herhenhorende Forhold. Men hvad der endnu
kräftigere beviser, hvor lidet Pressen, om samme i Slutningen
«f 1799 havde vceret ligesaa fri som den var for 27de Septbr.,
vilde have kunnet udvise nogen Virksomhed til at forebygge
eller standse den Seddelformerelse, hvortil Regjeringen greb i
1799, (forudsat iovrigt at dette var et Feilgreb) eller forhindre den yderligere Fremsiriden paa samme Bane, der
har forvoldet saa megen Ulempe, er, at den Deel af Pressen,
der udover nogen Jndflydelse paa Almeenheden, endnu efter
den senere TidS mangfoldige Erfaringer og Belcerelser, er langt
fra at vcrre kommet til en nogenlunde klar Erkjendelse af de
Grundlove, hvorpaa et fast Pengevoesen bcroer, eller de Farer,
som disseS Tilsidescrttelse forer med sig, men at den tvertimod
ved flere Leiligheder har viist en scrrdeles Tilboielighed til at
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fornye det lykkelig overvundne System af »regelmässig Seddelformerelse.
Ester de talrige Erfaringer, som vi igjennem en lang Aarrsekke havde gjort om de sorgeltge Folger, der udviklede stg af
en Seddeludgivelse, der ikke havde bundet stg til faste Regler,
og efterat vi omsider i flere Aar havde fornummet den lykkelige
Jndflydelse paa Landets Beistand af det faste og velordnede
Pengevcesen, som vi ved stoxe Anstromgelser havde opnaaet,
stulde man have troet, at enhver toenkende Statöborger maatte
grue for en Afvigelse fra de Love, ved hviS faste Overholdelse
denne störe Fordedring i LandetS Tilstand var tilveiebragt.
Det manglede Heller ikke paa klare offentlige Efterviisninger af
de Aarsager, hvorfra Pengevcrsnets Falv og dets GjenopreiSning hidrprte. Jmidlenid begyndte ikke saasnart det dybt nedvcrrdigede Pengereprasentativ at tage en fast Gang op mod
den Vcerdi samme burde have, forend der reiste stg de meest
paatrcrngende Bcgjceringer om at Regjeringen nu flulde afhjcrlpe
det Tryk, som denne forandrede Retning medforte for dem, der
havde paadraget sig Seddelforpligtelser, at den navnlig stulde
gribe til nye Forholdsregler for med Hensyn til de indgaaede
GjeldSforhold at tilintetgjore Virkningerne af den Forbedring i
Seddelvcrrdien, som dog ligefrem laae i det ved de kräftigste
Kongelige Ord befoestede Systems Natur og Henstgt. Denne
Bevcegelse*) var imidlertid ikke blot sorklarlig, men endog undstylD e r ere maastee ikke nu M a n g e , der ret levende erindre den ovenncrvnte Bevcegelse, hvilken iscer viste s t g iJ y lla n d .
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delig, da Pengenes Opstigen mod de» Vcrrd, som de skulde have,
var odelcrggende for mange Familier, som fortjente dvb Bekla
gelse, saalidt det end var muligt at hjcelpe dem, naar ikke Tro
og Love og Udsigt til en fastere Tilstand ganste skulde kastes over Ende. Men ogsaa i den allerseneste Tid, hvori nian
dog endvidere er blevet beriget med Erfaringer om de lykkelige
Folger af at Regjeringen ikke laante Dre til hine Begjeringer,
har man seet, hvorledes alle Erfaringer ere spildte paa dem,
der ville at enhver Grundsatning skal tilsidescrttes eller bortforklares, for at det kan skee, der findes bedst at svare til DieblikketS Tarv. Der er nemlig blevet fort lydelige Klager over
at Nationalbankens Bestyrelse ikke »den videre har villet erkjende Fknantserne for berettigede til at udstede rentebarende
Sedler, der skulle modtageS i Skattebetalinger, og det nagtet den,
efter Omstandighederne, har givet Samtykke til fligeSedlers Antagelse i den tre Gange efter Hinanden paabudne Krigöskat, under saadanne narmereBestemmelser, hvorom
den var kommen overeens med Finantsbestyrelsen.
Der er dog Intet klarere, end at en Erkjendelse af cn saadan
Berettigelse som Regel vilde kuldkaste en Hovedbestemmelse, hvoraf
Banksedlernes Credit er betinget. Der havde ogsaa kort efter
Rigsbankens Oprettelse yttret sig en saadan Fortolkning over
det i Fundationen af 5de Januar 18l3 8 1 til Betryggelse
for Seddelcrediten givne Loste, at dette ikke skulde vccre i Beien
for at Regjeringen udstedte Repräsentativer, hvormcd offentlige
Afgifter künde betales, naar de kun lode paa Renten Det er
imidlertid ikke blot for langst klarlig godtgjort, at en saadan
Fortolkning hverken künde bestaae med det Kongelige Tilsagns
Ord, eller med dets Diemed; men dette fik og den bestemteste
Anerkjendelse fra Finantsernes Side dcrved, at disse i den allervanfleligste Tid standhastigen holdt over at de ved Plak. 8de
Jan. 1814 indforte saakaldte Comiteesedler ikke künde modtages
i de Kongelige Kasser »den i contractmcrSstge Betalinger, og
nyt
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de maatte dog höre de bittreste Besvoeringer, og, hvad der var
det vcerste, Besvoeringer, som sra en Side vare velgrundede, og
de bleve derhos bragte i yderlig Forlegenhed ved den störe Afstand, hvori Coursen paa disse Sedler, der en Tidlang var
saa godt som deres eneste Hjelpemiddel, holdt sig fra RigsbanksedlerneS, hvilke sidste derimod til en Tid, da Tilliden var saa
dybt rystet, dog i en vis Grad bleve opretholdte ved dette Beviis paa Agtelse for det, der var Grnndpillen for det nye Pengevoesen.*) Fremdeles blev hiint Kongelige Loste ved Nationalbankens Octroi 4de Juli 1818 § 42 gjentaget i saadanne Udtryk, at enbver Skingrund, hvorpaa man i sin Tid beraabte
sig for at give det en indskrcenkende Fortolkning, paa det fuldkomneste blev fjernet, noget der vist nok, ligesaavel som andre
Forandringer den gjorde i Udtrykkene i Bankfundationenö §1,
var meget vel overveiet. Alt dette har dog ikke voeret nok, for
at ikke hiin Fortolkning paa nye har kunnet reise sig, og er
traadt frem med en saadan Fripostighed, at Man har behändlet Bankbestyrelsens Modstand som den meest uforstammede Anmasselse, og meent at det var en Svaghed hos Regjeringen
at have fundet sig den. Man bluedeS cnd ikke ved at hidlede
Bankbestyrelsens Holdning ved denne Leilighed af Attraae ester
at gjore en Rcgjering, som den ikke künde lide, umulig. Dog
hvad Pressen, navnlig „Fcedrelandet,,, ved denne Leilighed har
udtalt, vidner om en saa fuldkommen Mangel af Begreb omreproesentative Betalingsmidlers Natur, saavelsom om en lige
Mangel paa ethvert sundt Begreb om Rct, om borgerlig Frihed og Selvstcendighed, at det, endog ester de mange tidligere
Prover dette Blad har givet paa saadanne Mangler, har maattet stelle Enhver i Forundring. Det er flere Gange at dette
Blad har ladet sig höre over dette SEmne, men jeg har kun
Nr. 147 og 153 af Aargangen for 1850 ved Haanden, og
disse indeholde mere end nok til Beviis for det nylig Anforte.
Her kaldes Bankens Berettigelse med Hensyn til repräsentative

') See om alt dette Eunomia, Iste Bind S . 4 6 1 — 467.
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BetalingSmidler „et farligt Monopol", som om det var
muligt, at Banksedler, der skulle bruges som almindeligt BetalingSmiddel i Landet, künde have den Credit, der for al Formueöomscrtning i Landet er af saa uendelig Vigtighed, naar
Repräsentativer med lige Gyldighed künde udgiveS andetstedS fra;
som om det ikke vilde vcrre en Modsigelse, at Banken- Rettighed var indstrcrnket til et vist Belob, men at Flnamserne
ogsaa künde udstcrde Pengesedler, for hviö Belob der da ingen
Grcrndse vilde vcrre. Det yttreö derhos, at der dog nu var
erhvervet et kräftigt Vaaben mod dette ulykkelige Monopol i
de GjeldSbeviser, som ndstedes af de Creditforeninger, til hviS
Oprettelse der er givet Abgang ved Lov af 20de Juni 1850.
„Fcrdrelandet" har saaledeS intet Begreb om det, hvorom her er
Tale, nemlig om den sceregne Betydning, som det giver BankenScdler, at de og de allene gaae som lovhjemlede Betalings
midler, i Scrrdeleshed i Kongelige Kasser. Der stgeS at vcrre
Anarki i at „Privatmcend (Bankbestyrelsen)" vilkaarlig kunne optrcede somRegenter (det vil stge,paaberaabe
sig Rettigheder, som Statsmagten i de kräftigste Udtryk og t
det vigtigste Aiemed har hjemlet); og at Banken maa vcere
betcenkr paa ligeover for Regjeringen at handle saaledeS, at denn«
künde give den et bedre Skudsmaal, end den formentlig har
givet samme (man vil nemlig bilde Folk ind, at Regjeringen er
utilfreds med Banken), ellerö maa Regjeringen for sin
egen Sikkerheds Skyld vcere betcenkt paa Foranstaltninger. Her har man da et stcrrkl Udtryk af hiint
Bladö grundige servile og absolutistiske Tcenkemaade, der ikke
vil vide af nogen Rettighed at sige, hvorpaa man turde beraabe
fig mod Statsmagten, eller som denne skulde vcrre pligtig at
agte, hvis det i Aieblikket künde komme den tilpas at skyde den
tilside. Denne Tcenkemaade maa oprore Enhver, der har no
gen Folelse for Net og Frihed, noget Begreb om hvad der udgjor Statens fände Styrke. Hvad cnten den Magt, der ei
behover at bekymre sig om Rel, er hos cn Enehersker, eller
hos en Sämling af Mcrnd, der «re sendte af den Menneste
maöse, der i de forstjellige Kredse, hvori Landet er deelt,

3t
ere mpdte som Vcrlgere, saa bliver Retten og derved al fand
bsrgerlig Frihed lige meget traadt under Fodder. Bladet gaaer
Herved ud fra den Forudsoetning, at BankoctroienS § 42 ei har
den af Banken antagne Betydning. Men det har ikke gjort
noget Forsog paa at gjendrive den Mening, der ligger saa klart
t sammes Ord og Hensigt, at man aldrig skulde kunne tcenke
fig Muligheden af et Sporgsmaal herom, men som til Overflod
dog yderligere er bcstyrket af dette Lovsteds Forhold til Fundadationen af 5de Januar 1813 § 1, samt ved det, der er den
Historist« Anledning til den forandrede Affatning, og saaledes er
saa stärkt befcrstet, at man, hviö den lod siq bortfortolke, maatte
fortvivle om Muligheden af noget stkkrende Tilsagn. „Ferdrelandet" behjelper sig, som dets Skik er t lignende Tilf«lde, med
den Vending, at Regjeringen naturligviis (!) var overbeviist om den af Bankbestyrelsen opstillede FortolkningS Lovstri,
dighed (sie), noget som iovrigt paa ingen Maade ligger for
Dagen, hvorimod Regjeringen vel ikke udtrykkelig vilde erkjende
hiin Fortolkning, men dog ikke pnstede at bringe samme til Afgjorelse ved Hoiesteret, hvorunder Banken ialtfald havde indstudl fig.
Det Eneste der künde give den forberorte Anke over Bank
bestyrelsen, der og har viist sig paa RigSdagen *), noget Skin,
* ) S e e FolkethingStidenden for 1650,
Landsthingstivenden

3035, S v . 3 1 5 8 — 3163.
dagStidenden

Iste S e s s io n S p . 2 7 7 9 - 2 6 0 0 ;
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er, at Bankbestyrelsen, stjondt den har fundet det findende mod
Octroien, at Reprcrsentativer, udstedtc af Finantsernc, künde
tjene somBetalingsmiddel ved de offentligeKasser, dog inden
for Visse Grcendser og under visse Betingelser indrsmme«

alvorlige V illie

at gjpre det saa meget som de ulykkelige Forhotd

tillode det, saaledes har det i Nationalbankens O c tro i givne T ilsagn
og den hele Jndretntng af B an ke n netop til Form aal, at forebygge
M ultgheden af den Tilstand, der gjorde, at den fulde R e t el künde
overholdes, og just de crldre E rfa rin g e r maatte give fornsden S i k kerhed om, at R egieringen ikke vilde foretage stg noget af d e S k rid t,
der, saa ustyldige de i Oieblikket künde synes at vcere,
ulykkelige ForholdS M e d virkn in g
sam vittighedsfulde Fasthed,
im od,
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des. Fadrelandet fremstiller dette saaledeS, at Bankbestyrerne
erklcerede stg villtge til at overtrcrde den Octroi, som de, i
Felge deres Eed, vare pligtige til at agte, som deres eneste
Rettesnor (sie), paa den Betingelse at Regjeringen vilde anerkjende at det var en Overtrcedelse. Forudsat at denne Fremstilling var rigtig, maatte vistnok Bankbestyrelsens Adfard med
Rette erklcrreS for et skandalost Brud paa den offentlige Moral.
Men Bankbestyrelsens Holdning barer ved denne som ved andre
Leiligheder Prag af mandig Fasthed, parret med Maadehold
og al den Lempen efter Statens Jnteresser, som ei var mod
dens bestemte Pligt. Saafremt der ei havde ligget Bestyrerne
andet paa Hjerte, end at undgaae alt hvad der künde give
Stof til Anke, saa havde de vistnok helft maattet have med
uboielig Fasthed staaet imod enhver Benyttelse af de omhandkede Creditbeviser i Skattebetalinger. Men naar de ikke vilde
andet end bevare en uffadt Samvittighed med Hensyn til den
af dem somBankbestyrere aflagte Eed, og iovrigt, saavidt denne
tillod det, vilde komme Statens davarende Trang og Regjeringens Ansier imode, saa havde de Anledning til at handle
som de gjorde. Fordi Skaten, til Sikkerhed for Banken og
dens Sedler, har frafirevet fig Ret til at udstede noget reprasentativt Betalingsmiddel, navnlig til Modtagelse i de offent
lige Kasser, og erkjendt Banken for det eneste hertil berettigede Institut, kan vcl Banken, som Tilsagnet var givet, vare
befoict til at samtykke t en Lempning heri, ved at indromme
Staken Udstedelse af deslige Sedler, i et saa begrandset
Omfang og en saa begrandset Tid, samt iovrigt lin
der saadanneBetingelser, at det aabenbart ikkekunde gjore Banksedlernes Vard og Brugbarhed noget
Afbrak. Men der künde ikke vare mindste Grund til at befrygte noget saadant Afbrak deraf, at Creditbeviserne fik en i
Tiden begrandset Brugbarhed ved Betalingen af en enkelt ny
Skat, som var udenfor de tidligere paabudne, hvilke i Forbindelse med den vorige Brug, der haves for Sedlerne, vare
tilstrakkelige til at holde dem i fuld Omlobsvardi. Dette kün
de nu, da Banken er kommet saa vidt, at den kan give Mont
3
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for enhver Seddel, der frembyder sig til Omverling, langt fra
ikke have en saadan Betankelighed, som der modte ved Comiteesedlerne i 1814, da Seddelvardien saagodtsom aldeles hvilede
paa deres Uundvcrrlighed for de offentlige og private Betalinger, hvorfor der og til den Tid vist ikke var Tanke om saadant
Samtykkes Mulighed enten fra Finantsernes eller Bankens Gi
de. Saafremt det imidlertid var den Jndrommelse Banken havde
gjort, hvorover man forte Anke, saa vilde jeg vel ikke finde
den tilstrcekkelig begründet, men jeg vilde dog deri fee en agtveerdig Strenghed i at holde over en Bestemmelse, der har
en saa stör Belydning for Troe og Love, at man maa tage'
fig iagt for alt hvad der mulig künde have Udseende af
at det ei behovedes dermed at tage det saa noie. Jeg vilde
endog have anseet det for meget onsteliqt, omFinantserne künde
have undgaaet Benyttelsen af det omhandlede Creditmiddel, men
saaledes somSagen uheldigviis var kommet til at staae i 1848,
navnlig og med Hensyn til at Lovudkastet, uden at Banken
derom var Hort, var blevet forelagt Provinsialstanderne og ikke
der havde fundet noget ret alvorlig Modstand, synes det dog ikke, at
Bankbestyrelsen künde have taget et bedre Partie end den gjorde.
Det er imidlertid aabenbart, at man kun angriber ovenmeldte
Jndrommelse, fordi man aldeles ikke vil erkjende den Rettighed,
hvori Bankbestyrelsen har tilstaaet en Lempning, og man derfor gjerne til Straf vil paabyrde Banken en Loshed i Tanker
eller i Sindelag, som man meget lettere künde finde hos sig
selv. Men den Scrtning, at der ikke, uden Bankbestyrelsens
Samtykke, kan udstedeS noget reprcesentativt Betalingsmiddel, vilde
dog staae fast, om det end var en beretliget Paastand, at det
ei Heller künde skee med et saadant Samtykke.
Bankbestyrelsens Samtykke ved foranforte Leilighed var
saaledes i Hovedsagen, fljondt med betydelig Ulighed i Henseende til de Forhold hvorom der handledes, at satte ved Eiden
af det, Specieöbankens Neprcesentanter som ovenanfort (S. 9)
gav til Depositokassens Oprettelse 1799 eller det, hvorved Nationalbankens Bestyrelse i 1838 vedtog det Forflag, der forte
til en OvereenSkomst mellemFinantserne og Banken angaaende
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de» saakaldte 12 Millioners Sag. Det sidste var iovrigt deri
forffjelligt fra det, hvorom der i Anledning af Creditbeviserne
dlev Tale, at Banken derved opoffrede en ikke ubetydellg Deel
af det den fra sin Eide meente at eie, for at stkkre sig mod
det störe Tab, hvorfor den vilde have vceret ndsat, saafremt
den da omtvistede Sag var bleven underkastet Domstolens Afgjorelse og der havde vendt sig mod Banken, hvorimod denne
ikke kan siges at have havt enten Tab eller Fordeel afMaaden,
hvorpaa dens Bestyrelse behandlede Sporgsmaalet om Credit
beviserne. Det er et mcerkeligt Beviis paa, hvorledes en med
Hensyn til dens Jndflydelse paa Meningen vigtig Deel af Pres
sen i Bedommelsen af de offentlige Anliggender ganske gaaer
efter paa Lykke og Fromme antagne Stemninger, uden med
mindste Alvor at sporge om, hvad der er Ret, naar samme
Presse, der forte de bittreste Klager over at Bankbestyrelsen i
1838 ved Forlig afgjorde et tvivlsomt RetSsporgsmaal mellem
den og Statsfinantserne, hvilket, hvis det var gaaet den imod,
havde siilt den ved mere end det dobbelte af den Sum, hvormed den affandt sig, naar denne samme Presse nu med lige Bitterhed angriber Bankbestyrelsen sordi den ikke strar har vcrret
rede til at käste fit Grundprivilegium for Regjeringens Fodder.
Men paa den Tid det forstncrvnte Tilfcelde indtraf, var der Intet,
som laae Ordforerne i „Foedrelandet" mere pira Hjerte end at
sremstille Finantsernes Tilstand som den meest fortvivlede, og
det opvakte derfor deres Harme, at Finantsbalancen, somFolge
af hiin Overeenskomst, kom til at staae 3 ü 400,000 Rbd. bedre
end for. Denne Drivefjeder til Bladets Jver traadte saa meget
stärkere srem, som det fortsatte samme Anke efter at man
havde erfaret, hvorledes netop umiddelbart efter Overeenskomsten baade Banksedlerne vedbleve deres ustandsede Fremgang
henimod den suldc Parivcrrdi, hvori der endnu da var noget
lidet tilbage, og at Bankactierne endog just til den Tid toge
et overordentligt stört Opsving, saa at begge de Jnteresser, som
Bankbestyrelsen havde at varelage, vare meget vel tjente med det
indgaaede Forlig. Medens Oppositionspressen og navnlig
„Fcevrelandet" vedblev at bearbeide Almeenheden med sine Be3'
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svcrringer over bemeldte Overeenskomst, viste der sig vel en
andcn Kjendsgjerning, der maattc scette den i endnu storre
Forlegenhed, nemlig at de efterhaanden udkomne officielle Meddelelser om Finantstilstanden udviste cn overordentlig Forbedring i samme, saa at der allerede i 1838 blev en Overba
lance af 1,376,343 Rbd.*) og i 1839 af 2,136,958 Rbd. **).
Men dct var paa en Tid, da hiin Presse endnu intet andet
ret virksomt Agitationsmiddel havde udfundet, cn Trang for
Samme, at vedblive sin Paastand om Finantsernes sorgeligc
Forfatning, og fljondt det var Haardt at gaac paa, saa fandt
den dog den Udvei, at den sorberorte Finanksbalance kun hidrorte deels sra den saa forkastelige Overeenskomst med Ban
ken, deels sra et foroget Tryk paa Folket, der nu udredede
storre Udgifter. At Danmark ikke var blevet bebyrdet med
nogen ny Afgift til Statskassen eller med nogen Forhoielse i
nogen saadan Afgift, men at det forogedc Jndtcegtsbelob sornemmelig hivrorte sra den glcrdelig tiltagcndc Beistand, der bevirkede en stör Tilvcrrt i Jndtcrgtsbelobet af de indirekte Afgifter, medens selve Afgiftssatserne endog for cn stör Deel vare
blevne nedsatte, tildeelS og fra et bedre Tilsyn med disse StatenS Jndtoegtskilder, saa og fra den nyc heldige Ordning af
Hertugdommernes Toldvcrsen, det var noget, som hiint Blad
ikke vilde lade gjelde, men det indlyste, at venne haardnakkede
Jkkebegriben kun hidrorte derfra, at det engang havde befluttet,
at Statshuusholdningen forte Folket til en Afgrund, hvorfra
det ei künde reddes »den de vife og patriotiske Bestrcrbelser,
som udgik fra dette Blad. ***) Men efter at det i Marts
1848 var lykkedes at bringe Regjeringen i de Hcrnder, som
det onskede, har det ikke villet taalc noget, som künde
trcede i Veien for denne Regjerings Hensigter, ei Heller for
hvad der under deit senere Regjering kommer frcm, naar det
har sin Oprindelse fra det, den har vedligeholdt af Marts
* ) S e e C o ll. Tid. for 1840 N r . 13

sg i Scrrdeleshed S . 260.

* * ) S e e N y C o ll. Tid. for 1841, N r . 2, i Scrrdeleöhed S .
***) See N y

C o ll. Tid.

S 1 5 — 232.

f. 1841,

S . 1 0 5 -1 1 6 ,

S.

34.

1 4 4 -1 5 7 ,

S.
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Ministeriets Retning. Enhver, der vover noget Slags Jndsigelse derimod, maa Prise sig lykkelig, naar Han ei stemples
som en Landsforrceder.
Ere saaledes de, der nu fore det störe Ord i Pressen,
efter de mellemliggende 50 Aar, der have vceret saa fulde af
indtrcrngende Erfaringer og Belceringer i denne Henseende,
ikke endnu komme til Jndstgt om det Farlige i at afvige fra
de Regler, der ere foreffrevne til Grcendse for Pengereprcesentativers Udgivelse, saa kan det vistnok ikke antageS, at Pressen^
om den end den 13de Novbr. 1799 havde havt al den Frihed,
som kort forhen, vilde voere traadt frem imod en Forholdsregel, der kom Aieblikkets Trang saa vel tilpas, men som i
Tiden künde berede Farer sor Banksedlernes Cours. Der
vilde neppe en Eneste have lostet sin Stemme i den Anledning,
og Han vilde i al Faid kun have havt dove Aren at prcrdike for.

XXVIII.
Ester at have ndviklet den bpdende Nodvendighed, der
bragte Regjeringen til den ved Pl. 13de November 1799 kundgjorte Forholvsregel, hvilken uden en saadan Nodvendighed
vilde have vceret aldeles uforsvarlig, vil det vcrre at underssge, om ikke denne Nodvendighed har vceret fremkaldt ved saadanne foregaaende Feilgreb og Forsommelser, at den davcerende
Bestyrelse dog maa bcrre Skylden for hiin mislige Forholdsregel, der paa en vis Maade har forberedet den senere uhyre
Forstyrrelse af PengevcrSnet. Som allerede antydet oven
S . 4 maa Undersogelsen fores tilbage til den Tid, da vor
forevigede Frederik den Sjette nplig havde, som Kronprinds,
grebet Statsroret, og lagt Haanden paa en Omdannelse af
Statsstyrelsen i alle dens Hovedgrene, hvoraf en Ophjelpning
af Landets forfaldne Finants- og Pengevcesen var et meget
vcesentligt Leed. Sporgömaalet vil vcere, deels om den Bei,
der oprindeligen blev betegnet som den, ad hvilken dette Maal
flulde soges opnaaet, var den rette, deels hvorvidt den blev
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tilborlig forfulgt, og om de Standsninger eller Tilbagefkridt,
som ved flere Leiligheder have fundet Sted, havde deres Grund
i uafvcrrgelige Omstcrndigheder eller i Mangel paa den Jndsigt eller paa den Kraft, som behovedes for at ovcrvinde Hindringer og Vanfkeligheder.
Omtrent et Aar efterat den oven betegnede indflydelsesrige
Regjeringsforandring var foregaaet, udkom der gjennem begge
Cancellier en Placat om Afbetaling af den Kongclige Gjeld
til Banken, samt om en Rentefonds og en synkende Fonds
Jndretning til Forrentning og Afbetaling af Statens Gjeld
m. v-, hvilken Placat kan ansees som den davcrrende Regjerings Program. Prcrmisserne forkyndte, at Köngen i Anledning af Finants - Collegiets Forestilling havde taget under
Overveielse, hvorledeS den allerede nogen Tid vedvarende ufordeelagtige Verelcourö og de af Banken udstedte Sedlers ringe
Vcrrdi, fornemmelig i de ncrrliggende frcmmedc Handelssteder,
men og tildeelS i nogle Provindser af de Kongeliqe Niger og
Lande, samt den deraf folgende Sjeldenhed af klingende Mynt
og det af et uforholdsmcrssigt Omlsb af Papiirpenge foraarsagede storre Forbrug af fremmede Barer, tilfoiede de Kongelige Finantser, Undersaatterne og Landets hele Handelsbilance
betydelig Skade; og at Han derfor havde vcrret betcenkt paa
Midler, hvorved dette Onde künde afhjelpes, og Bankens
Sedler igjen bringes til deres rette Vcrrdi. Det antydedes,
at der i dette Diemed var lagt en Plan, som, naar den var
kommet til fuld Modenhed, fkulde scette Banken i den Forfatning, at den künde vcrre istand til paa Foreviisning at verle
sine Sedler. Köngen havde til den Ende -besluttet at lade sin
hele Gjeld til Banken betale og det deels i rede Penge og ved
Hjelp af Laan, som optoges i Landet, deels i Effecter, som
med Tiden künde realiseres, og at i Fremtiden ingen Sedler
maatte udgives af Banken, som ikke reprcrsenteres ved Guld
eller Solv eller og ved saadanne fuldkommen gode Effecter,
Hypotheker eller Forskrivninger, som til alle Tidcr dertil kunne
forvandles eller dog i sig selv indeholde fuld Valuta for de
derfor udgivne Sedler. Endvidere havde Köngen anviift Ban
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ken en Credit for en saadan Sum, som behovedeö til at vedligeholde den for de udenlandffe Betalinger fornodne Credit,
og til at forflaffe Banken klingende Mont. Fremdeles var det
Köngens Henstgt, at Bankens Udlaan, saavidt muligt, fkulde
bestemmes til saadanne Gienstande, som befordre den indvorteS
nationale Production, og altsaa ikke anvendes som Fonds for
den udenlandfle Circulation. Det var og til yderligere Fremme af forncevnte Liiemed befalet Finants-Collegiet at indkomme
med Plan til en Creditkasse, hvoraf Laan mod tilstrcekkelig
Sikkerhed künde gjores til gangbare og moderate Renter, istrr
til at understotte KongenS norffe Undersaatter, som havde
meest Vanflelighed ved at tilveiebringe i Banken antagelige
Hypotheker, men og til i Almindelighed at understotte alle til
Statens producerende Eiendommes Opkomst og Forbedring sigtende Jndretninger. Endelig tilkjendegaves det, at Köngen var
betankt paa, at gjore de Fonds, som flulde anvendes til Forrentning og Afbetaling af Statsgjelden, uafhangige af Hans
vorige Jndtagter, paa det at inden kort Tid en betydelig Formindflelse af Landets Gjeld künde tilveiebringes og andre vigtige Henstgter i overordentlige Tilstrlde opnaaeS. *)
Selve Placatens § 1 stadfaster den Kongelige Befaling
og Forstkkring af lOde Marts 1774 (kundgjort ved Pl. 15de
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satnlng.

P la n e n knnde, nagtet Bevtdfihede» om de m aage Skjeeb-

ner» som knnde trade i B e ie a for den» Gjenarmforelse, dog have
fit B<rrd som det, hvorester m an maatte strsbe.
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April ncrstefter) at Banken, fljondt overgaaet til Statens Eiendom, flulde ansees som et fra Finantscrne afsondret Institut,
og bestyreö ganffe i Overeensstemmelse med dens Octroi, uden
at Köngen nogensinde af samme vilde fordre nogen Understottelse, som ei künde bestaae med dens ubrodelige Love og almindelig erkjendte Grundscrtninger. Det paalcrgges derhos
Overbankdirecteurerne at vaage over, at Banken saaledes bcstyres, hvorfor de flulde vcere Köngen ansvarlige (§1). Derncrst angives, hvorledes Köngen var betcenkt paa, at dcrkke
Bankens Fordringer paa Hans Kasse. Dette er dog for en
stör Deel holdt i samme almindelige Udtryk som i Prcrmisserne. Jmidlertid blev, hvad disse indeholvt om et Laan, som
sor denne Anvendelse flulde optages i de Kongclige Lande, ncrrmerc
bestemt ved tvende under s. D. udgivne Forordninger, navnlig en angaaende et Annuitetslaan paa 500,000 Rdl. D. C.,
der flulde optages i Kjobenhavn, og en anden om et lignendc
Laan paa 500,000 Rdl. S p ., der flulde optages i Altona.
Derhos har Plakaten blandt de stkkre Fordringer, som bleve
Banken overladte, scerlig udhcrvet de i de bortsolgte forrige Rytterdistrikters Godser indestaaende halve Kjobesummer (§ 2).
Videre indeholder Plakatens § 3, hvorledes der af Statens
redeste og sikkreste Jndtcrgter flulde asgives de sornodne Sum
mer til at dcrkke Renterne af Statsgjcrlden, ligesom den og
angiver de Fonds, der flulde anvendes til selve Statsgjcrldens
Äfbetaling. Disses fände Bcrrdi fremlyser dog ikke af Pla
katen, hvorimod det fljonnes, at de for Dieblikket ei künde givc
nogen betydelig Jndtcrgt, men at de efterhaanden flulde vore,
som de derpaa hvilende Byrder vare bortfaldne. Disse Renteog Afdrags-Fonds flulde staae under Overbankvirectionens Tilsyn og Ansvar, som derfor og for Fremtiden flulde fore Navn
af den Kongelige octroierede Banks og den synkende Fonds
Overdirection og bestaae af flere af de anseeligste Embedsmcend
(§§ 4 og 5). Det forbodes derhos Finants-Collegiet, under
Köngens Naades Fortabelse, at gjore Köngen Forestilling om
nogen anden Anvendelse af bemeldte Fonds end den Plakaten
havde hjemlet, eller om noget nyt Laans Optagelse, uden at den
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til Forrentningen fornodne Fond tillige blev bragt i Forslag.
Endelig tilkjendegaves det, at de i Plakaten givne Bestemmel
ser fluide «jene Köngens Undersaatter som en heilig Forsikkring (§ 6).
Hr. Nathanson har ogsaa meddeelt enkelte Brudstykker af
den Forestilling fra Finantsministeren i Forening med Finantscollegiet, der laae til Grund for den i ovenmeldte Anorvning
kunvgjorte Plan. Saafremt Han havde givet den i sin Heelhed, eller i al Fald i et Udtog, hvoraf man stk et Begreb
om sammes Hovedindhold, saa vilde Han derved have fortjent
Tak af dem, der onffe et nogenlunde noiagtigt Bekjendtflab
med Landets Finantshistorie; thi naar Han kalder bemeldte Fore
stilling scerdeleS vel udarbeidet, saa er det en Sandhed, som
jeg, der for 30 ä 40 Aar siden med stör Tilfredsstillelse har
lcrst den, kan bekrcrfte. Men af fornavnte Meddelelse er der
dog ikke Andet, hvormed man kan finde sig tilfreds, end de
Linier, hvori Han giengiver de almindeliqe Resultater, som indeholdeS i Slutningen af Jndledningen til bemeldte Forestil
ling *). Disse gaae ud paa, at der mod de ufordeelagtige
Köngens Undersaatter og Hans Finantser saa trykkende Forhold,
der i det Foregaaende vare udviklede, ikke gaveS andre virksommere Midler end at stoppe de Kilder, hvoraf de havde dereS
Udspring, og at de Udveic, der blot gave en temporair Lettelse, kun forvcrrrede Skaden istedetfor at lcrge den. Forogelse
af Productionen, af Landets Grundcapital, ved Culturens, Vindflibelighedens og Handelens Forogelse, Formindflelse af Bankfedlernes Circulation, en successiv men beständig Afbetaling
paa Statens Gjeld, disse tre Poster indbefattede, tilligemed
Finantsernes sparsommeligste Forvaltning, alt hvad der künde
bidrage til at give Köngens Stater den Beistand og Hans Fi
nantser den Styrke, somLandets naturlige Beflaffenhed og Beliggenhed berettiger dem til. Men forgjcrveS vilde man hoS
Forfatteren söge at komme til klar Kundflab om de ncermere
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Bestemmelser, som Finants-Collegiets Forestilling vistnok har
indeholdt af de i Plakaten angivne Mivler lil de der noevnte
Hensigters Opnaaelse og den videre Udvikling, som dermed har
vcrret forbunden. Han giver kun enkeltc afrevne Stümper,
hvorved det synes at Han fornemmelig har valgt hvad der künde
give Ham Stof til de Bemserkninger, som indblandeö overalt
uden at det nogensinde kommer til en reen Meddelelse om Forestillingens Jndhold. Der findes derhoS en saadan Uklarhed
og Unoiagtighed i alt hvad der er nogenlunde omstcendelig
Fremslrttrlse, at man gjor bedst i at holde sig til hvad selve
Plakaten udviser. Blot til en Prove, uden iovrigt at ville
indlade miq paa det Meget, som i saa Henseende künde vcrre at
bemcerke, flal jeg anfore et Par Enkelthcder. Side 47 l—475
behandleS de Forflag, som i Overeensstemmelse med Pl. § 2
bleve gjorte om Afbetaling af StatenS Gjoeld til Banken ved
Overdragelse af adskillige Statskassen tilkommende Fordringer,
som om det var Meningen, at Banken umiddelbar flulde formindske SeddelmaSsen ved at inddrive disse Fordringer, og derester henloegge eller tilintetgjore Belobet. Men det kan hverken af Plakaten eller af det Han meddeler af Forekillingens
Jndhold udledes, ligesom det i sig ikke er troligt, at dette flui
de have voeret Finantscollegiets Mening, hvorimod Collegiet
vistnok kun har antaget, at Banken, ved Hjelp af fornoevnte
Activer, havde at forflaffe sig Midler til saadanne Omscetninger,
hvormed denefterOmstcrndighedernesMedfor künde virke
til CoursenS Forbedring eller dog imod dens Forringelse. Endvidere anforer Han flere Gange en Sum af 1,125,000 Rd.
som indkommen ved et til den Tid gjort indenlandfl Laan
(S. 471 og 475). Herved maa stgtes til de i Folge de wende
ovenmeldte Forordninger af 8de Juli 1785 aabnede Annuitetslaan deelS i Kjobenhavn, deelS i Altona. Men vel indkom
den fulde Sum af 500,000 Rd., som sogteS tilveiebragt ved
det i Kfsbenhavn aabnede Laan, men af de 500,000 Rd. Specieö, som sogtes laante i Altona, indkom kun 300,000 Rd.
Species, saa at det hele Belob, naar den i Danfl Courant
laante Sum beregneö som fuld Valuta, kun blev 875,000 Rd.
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Det er vistnok en i fig meget rigtig Bemcerkning, som
Forfatteren idelig udhcrver, at de til de vigtige Formaal, Finants-Collegiet havde for Die, anviste Midier, i sig selv vare
svage. Men dette havde de vpperlige Mcend, som i 1785
stode i Spidsen for Danmarks Finantsvcesen, vistnok indseet saa
godt som Nogen, og sikkert Heller ikke fortiet det i deres Forestilling af 1785, ligesom Forfatteren selv (S. 477)
anfisrer et Sted af en senere Forestilling af 24de Marts 1787,
hvor de med meget Eftertryk havde udtalt fig over Finantsernes Brostfoeldighed. Der er ingen Tvivl om, at de Intet hav
de onsket hellere end at kunne anvise Midier, der hurtigere og
sikkrere künde fore til det Maal, der laae dem saa meget paa
Hjerte. Men da de ei formaaede at finde Midler af denne
Beflaffenhed, saa meente de at man maatte tage til Takke med
hvad der dog gav Haab om, fljondt kun langsomt, at opnaae
et saa stört Gode for Landet, og dette Haab byggede de fremfor alt paa den Tanke, at de for Dieblikket saa svage Mid
ier esterhaanden som Statens Kreefter fik den Udvikling, som
de havde for Die, og hvorpaa der til samme Tid med stör
Kraft og Jndsigt blev arbeidet, künde vinde den fornodne
Styrke. Denne Bestroebelse for Udviklingen af Landets Krcrfter, hvortil der saavel i Plakaten 8de Juli 1785 som i det an
forte Stykke afForestillingen hentydes, og som de iovrigt samtidige Foranstaltninger viste at have voeret en Sandhed, synes
ostmeldte Forfatter aldeles ikke at have havt for Die. Dette
seeS allerede deraf, at de Ord i Forestillingen, der gaae ud herpaa, ikke ere trykte med udmcrrket Still, saaledes som de, der
udtrykke de ovrige Midler til Finants- og Pengevasnets Ophjelpning Men end tydeligere fremlyser dette af Hans hele
paafolgende Udvikling, hvori Han ikke vil vide af andet som
künde have fort til Maalet, end Laan, isoer udenlandffe, og
nye Skalier. Diöse Midler anbefaler Han med en forunderlig
Jver, og som om Han fiel ikke havde Syn for de Vanfkeligheder og Betcrnkeligheder, som der baade i Almindelighed, men
fremfor alt efter de davoerende scerdelcs Forhold, frembode sig
mod disse Hans Andlingsmidlen Naar man ret satter fig ind

i den Gang, som vort Penge- og Finants-Bcesen i de folgende
Tider tog, vil man dog finde det holst sandsynligt, at Formaa
let vilde have vceret opnaaet ad den valgte lempelige Bei, bvis
ikkeuheldige Begivenheder flere Gange havdc standsetdens Fremflriden. Vistnok vilde det have vceret onfleligt om den Plan,
hvorved hine Mcrnd sogte at hjelpe Finants- og Pengevcesenet
ud af den fortrykte Tilstand, hvori de havde modtaget samme,
künde have vceret bygget paa Midler, der havde vceret stcrrke
nok til at overoinde Birkningen af desligc uheldige Begivenhe
der, ligesom det Heller ikke lader sig ncrgte, at i en stör
Deel af hiin Tid ogsaa adflillige Forhold have viist sig, der
vare günstigere, end man saa lige künde have gjort Regning
paa. Men slige Midler vare nu engang ikke tilstede, og det
havde vistnok vceret hoist urigtigk, om Regieringen enten havde
forladt en i sig selv rimelig Plan, fordi den ikke var istand
til at sikkre dens lykkelige Fremganq under alle modende Omstcrndigheder, eller om den for saavidt muligt at flaffe denne
Sikkerhed havde valgt Midler, der tcerede paa de Krcefter i
Folket, som netop behovede at styrkes for omstder at kunne
tilfore Finantserne sund vedvarende Ncrring.
Den titncrvnte Forfatrcr mencr vel, at det uden mindste
Vanstelighed vilde til hiin Tid have ladet sig gjore ved Skatter
og Laan, fortrinligviis udenlandfle, at have bragt Pengevcrsnet paa en god og fast Fod, og at det var en utilgivelig
Svaghed, der bragte Finantsbestyrelsen til at cengstes for diöse
indgribende Midler. Det falder nu allerede i sig selv vanfleligt at troe, at Schimmelmann og Reventlow, Zoega
og de ovrige indsigtöfulde Mcrnd, som vare deres Medarbeidere i Finantsbestyrelsen, og med dem Kronprindsen og Bern
storfs, flulde saaledes have taget feil af Landetö davcrrende Tilstand og detteS Tarv, at man 60 Aar sildigere
med saa stör Sikkerhed flulde vide at give bedre Befleed.
Men naarman vil prove hvad hiin Forfatter anforer til Styrke
for sine strcrnge Domme, saa sinder man det saa lost, saa lidet overeensstemmende med sig selv og med vitterlige KjendS-
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gjerninger, at Hans Angreb kun kan tjene til at styrke den udeelte
Anerkjendelse, som den davcrrende Bestyrelse fandt i sin Tid.
Bemeldte Forfatter mener, at et fast og stadigt Pengevcefen vilde uden Ophold have ladet sig tilveiebringe, naar man
ved Eiden af de 2^ Millioner, som Finantserne havde at indbetale til Banken paa deres Gjeld til samme, havde gjort et
passende indcnlandst Laan, og derhos alvorlig tilholdt Bankens
Debitorer at gjore klcekkelige Afbetalinger indtil et Belob as
andre 2^ Millioner og Banken derhos til Betryggelse for de
ovrige 11 Millioner Sedler, som bleve tilbage, havde gjort et
Laan i Udlandet til 4 ü 5 Millioner og derved forvandlet alle
dens Sedler til realisable *). Men ligesom det ligger i Hans
ovrige Fremstilling, at Finantserne ikke vare istand til at udbe-tale de forstncrvnte 2H Millioner Daler, saaledes er det ikke at
formode, at Banken, uden atodelcrgge mange virksomme Mcend,
havde kunnet inddraget störe Summer af hvad den havde udestaaende hos Private; det maa Heller ikke oversees, at da baade
Renterne af den inddrevne Sum og af den, der af Finantserne
blev indbetalt, vilde have faldet disse til Byrde. Ligeledes
maatte Renterne af det störe udenlandfle Laan, der sormeentlig burde have vceret gjort, udredeS af Finantserne, og det vilde,
da det allerede kun var med Nod og Ncrppe de vare istand
til at dcekke deres Udgifter, have vceret fornodent at udflrive
nye Skatler. Men det var desuden neppe saa let som Forfatteren mener, at et udenlandst Laan af den opgivne Storrelse
vilde have vceret at faae paa taalellge Vilkaar. Til BeviiS
paa hvor let det vilde have vceret, anforer Han, at det Annuitets-Laan af 500,000 Rd., der efter Fdg. af 8de Juli 1785
siulde aabnes i Kjobenhavn, blev tegnet i en halv Time, og
Han udhcever i den Anledning den fkjcrrende Modscrtning, som
der fkal have vceret imellem den gode Tillid, Regjeringen nod,
og den flette Credit, hvori Banken stod, at den forste künde
reise Penge paa 28 Aar blot mod en rentebcrrende Obligation
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medenS Ingen var villig til at give sine 100 klingende Spr
for 125 Rbd. i Comiteesedler *).
Det er forunderligt, hvorledeS Forfatteren kan finde noget moerkeliqt i at Ingen havde den Daarflab at kjobe Sedler
for fine Species til en hoiere Priis end den, hvortil de, efter
almindelig bckjendte Forhold, vare at faae, og at dog Mange
vare villige til at udlaane deres Seddelbeholdninger. Herved
kom det jo allene an paa Sikkerheden om at faae dem tilbage
til rette Tid; var deres Cours imidlertid forbedret, vandt Kre
ditor endog derved, og i modsat Tilfoelde var Han dog ikke
voerre faren end om Han selv havde hengjcrmt dem, hvorhos
Han under begge Forudsartninger fik Renter. Der var imidler
tid i det omhandlede Tilfoelde endog den storste Udsigt til at
Coursen vilde blive forbedret; thi der herfkede almindelig Tillid
til at Regjeringen vilde bringe det forfaldne Pengevoesen paa
Fode. Sedlernes ufordeelagtige Cours inveholdt saaledes netop
Tilskyndelse til at benytte dem til et saadant Laa», ja endog
til denne Anvendelse at omskifte fit Solo til Sedler for at
gjorc sig Fordeel af disses fremtidige Forbedring. Der künde
Heller ikke voere mindste Anledning til Tvivl om, at Regjeringen,
som hidtil selv i en fortrykt financiel Tilstand nsiagtig havde
opfyldt sine Gjeldsforpligtelser, ogsaa vilde holde sine nye Forstrivninger. Det er saaledes intet Under, at der fandtes Capitaltster, som vilde tage Deel i det aabnede Laan, der med Hen«
syn til Forrentningenvar temmelig fordcelagtigt, i det enhverCreditor, foruden denAnnuitet til 1000 Rd. med 4 pCt. Rente, somHan
fik for den forstrakte Capital, endnu fik en andenAnnuilet paa
150 Rbd., der dog kun forrentedcs med 2 pCt., men ligesom
Hovedannuiteten blev at udbetale efter som den blev udmikken. Disse Fordele künde vel vare tilstrcekkelige til at gjore
Capitalister tilboielige til at foretrcrkke denne Anvendelse as de
res Capitaler for Udsoettelse paa Priorltet mod 3Z pCt. Rente.
At Laanet blev tcgnet inden en halv Time, var Heller ikke saa
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scerdeles mcrrkeligt, da der var over een Maaned mellem Forordningens Udgivelse og Laantegningen (15de August). Det
er for Resten ogsaa muligt, at de patriotiffe Folelser, som
knyttede sig til det Haab, hvoraf Folket var bestocket om en bedre Tid, der vcd Kronprindsens og Hans Raadgiveres Bestroebelser stulde bryde srem for Danmark, har havt Deel i at
stemme Mange for ved Deeltagelse i Laanet at understotte
disse Bestroebelser. I ethvert Tilfoelde viste det sig vel, at der ikke
manglede Tillid til at Finantserne künde og vilde holde deres
Forstrivniilger; men der var Intet som künde berettige til dm
Slutning, at det vilde have vaeret let at faae et Laan af den
Storrelse, som vilde have voeret fornodent til at grundfcrste Seddelvcerdien, ligesom det desuden vilde have voeret
uforsvarligt at troekke en saa stör Sum ud fra det indenlandfle Omlob. Derimod var der en ganske ncrrliggende
Omstcendighed, som künde tale mod hiin Forfattrrs raste Paastand, den nemlig, som allerede er berort oven S . 42 at det
ved en anden Frdg. 8de Juli 1785 under samme Vilkaar som
det Kjobenhavnste aabnede Laan til 500,000 Sp. kun blev tegnet
for 300,000 Sp. *), hvoraf fees, at der ikkehverken i Hertugdommene eller i det ncrrmest liggende Udland viste sig nogen scrrdeles Begjcrrlighed til at tage Deel i dette Laan. Den Omstcendighev, at den Valuta , hvori det blev sogt, ikke künde
blive bedre inden Tilbagebetalingen, har maastee havt nogen
Deel i Forstjellen. Jovrigt er det mcrrkeligt, at oftmeldte Forfatter ved den nysomhandlede Leilighed siet ikke har noevnt
den Altonaer Deel af Laanet, stjondt Han, som vi have seet
(oven S . 42) andetsteds endog omhandler den hele derved
ssgte Sum som virkelig laant, men uden Heller der soerlig at
omtale den Altonaiste Green af Laanet.
Det varede dog kun et Par Aar forend den Deel af
Planen til Pengevcrsenets Befocstelse, som ncermest vedkom Her') S e e B e r g s » e, Geheim e -S ta tsm in iste r
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lo w 's Virksom hed som K ö n ge n s Em dedsm and og S ta t e o s Borger,
I

Deel, S . 117.
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tugdommene, blev fuldbyrdet, idet den Lov, som fuldstcrndig
og paa en aldeles tilfrcdsstillende Maadc ordnede samme, udkomunder 29de Febr. 1788. Nogle ville vel mene, at dette var
cn eensidig blot til Gunst for Hertugdommene foiet Foranstaltning, vel cndog paa Kongerigernes Bekostning: men det er en
aabenbar Vildfarelse. Som jeg andetsteds har viist, var det
til stört Gavn for de fcrlleds Finantser, at alle Statsindtcegter af Hertugdommerne nu bleve betalte i god fuldgyldig Mont,
medens forhen ikke blot flette Monter, men endog de urealisable
Banksedler, stjondt disse intet tvungent Betalingsmiddel vare
mellem Mand og Mand som i Danmark og Norge, gik
som et saadant ind i de Kongelige Kasser, hvilket naturligviiö medforte, at saa godt som enhver Jndtcegt indkom i dette Betalingsmiddel fra den Tid af at der var
blevet en mcrrkelig Forstjel mellem det og Mynt. Vel künde
Sedlerne og af de Kongelige Kasser i Hertugdommerne Kru
ges som god Betaling, men det var dog cgentlig allene Lonninger og Pensioner, hvorom dette var en Sandhed, da alle
Anstaffelser, der stete paa Statens Bekostning, og alle Arbeider, som den havde at lade udfore, t. Er. paa Fcestningsvcerker, de Kongelige Slotte, Domainer eller andre Statens Eiendomme, ikke künde faaes for Sedler uden mod saadannc forhoiede Priscr, som dcrkkede Forstjellen mellem dette Betalings
middel og Solv. Selv med Hensyn til Lonninger vilve Regjeringcn vansteligt kunne have undgaaet idetmindste tildeels at
erstatte den Afgang, som det nedvcerdigede Betalingsmiddel
foraarsagede; thi Forstjellen var naturligviiS mere omfattende,
og kom iscer langt stärkere til Vcdkommcndes Bevidsthed r
Lande, hvor Sedlerne ikke künde anbringes i det daglige Liv
uden Coursgodtgjorelse, end der, hvor de umiddelbar og uden
nogen Tale om Cours künde benyttes til de daglig forekommendc Betalinger. Finantserne havde i al Fald den Fordeel,
at det hele Overstud, Hermgdommernes Jndtcegter gave over
de der forefaldende Udgister, hvilket oftmeldte Forf. har ansat
til 800,000 Rdl., (vift ingen overdreven Sum) *) kom ind t
') l. e. S . 120.
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suldgyldig Valuta, og dette var af saa «lieget stsrre Vigtighed, som Regjeringen, der ellerö saa godt som ingen Jndtcegt
vilde hart i Solvmynt, somFolge deraf i Almindelighed maatte
söge, hvad den deras behovede til udenlandste Betalinger og
Anstaffelser, paa den Hamborgcr BorS. *) ' Det var og til
Skade for vor SeddelcourS at ei« stjondt forholdSmassig ikke
stör Deel af Bankens Sedler gjennem de Kongelige KaSser, og fordt «nan til Betalinger i disse Kaöser havde no
gen Brug for samme, kom i Omlob i Hertugdommerne samt
i det mrrmestc Udland, hvor de bleve Gjenstande for Omsoetninger i det daglige Liv efter en vaklende Cours (cfr. Preemisserne til Plakaten 8de Juli 1785). Det findes og udtalt
i et af Hr. Nathanson anfort Sled af FinantscollegietS
Forestilling af 1785, at Sedlernes Cours allerede bedre künde
opretholdes, naar Pengevoefenel i Hertugdommene var ordnet
efter den paatcenkle Plan. **) Denne Forf har iovrigt ikke
deelt den ovenncevme urig ige Forestilling om at Kongerigerne
bleve lidende ved der i Hertugdommene indforte faste Pengevcrsen. Kun har Han ikke ret udhcevet den störe Nytte dette
havde for hele Monarkiet, og derhoS har Han anket over, at
der ikke blev anvendt storre Kraft vaa ogsaa at forhjelpe Kongerigerne ril et lignenve Pengevcrsen, hvilket, efter hanö M i
ning, ikke vilve have vcrrel uoverkommeligt. Han anforer, at da Toget til Sverrlg i 1788, der efter Afvrag af
hvad der blev dcrkket deels ved den under Ute Marts 1789

' ) S e l v Lire su n ds Told kom kun lud i Sed le r. da den, i Folge K o n ge llg
Rescr. af 7de M a r t S 1771, künde betales med t R dlr« 18 ss. D
for hver Spe cleS.
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paabudne Formue- og Jndkomstflat, deels ved en ubetydelig
GodtgjsrelseS-Sum fra Ausland, kostede Skaten over 5 Millioner Rigsdaler, ei bragte Planen angaaende det Holstenfle
Pengevcrsen til at vakle, saa vilve denne Begivenhed Heller ikke
vare traadt i Beim for den til Pengevcesenets Grundfastelse
i Kongerigerne lagte Plan, naar man kun havde anvendt
samme Kraft og Bestemthed paa dette Foretagende. Denne
Slutning er saa meget mcerkeligere, som det Slesvig-Holstenfle
Bank- og Pengevcrsens nye Jndretning allerede var fuldfort
inden StatenS Finantser bleve besvcrrede ved det Svenfle Tog;
de wende Forordninger, den ene om Species-Myntens Jndforelse, den anden om den nye Altonaer-Bank, ere nemlig, som
forhen anfort, af 29de Febr. 1788. Men afseet herfra er det
indlysende, at der krcevedeö ganfle andre financielle Kroefter til
at ftette Danmarks og Norges Pengevcesen paa en fast Fod
end dem, der vare anvendte paa at ordne Hertugdommernes.
I disse vare Banksedlerne intet lovhjemlet Betalingsmiddel
udenfor de Kongrlige KaSser. Til at flaffe Aflob for den SeddrlmaSse, som med Hensyn til denne dens Anvenvelse künde anta
ges at befinde sig i Hertugvommene, ansaaes det tilstrcrkkeligt
deraf at gjore et Jndlaan til ^ Million Rigsdaler (Pengeforordningen § 7); en Sum, der dog »den Tvivl i stg selv var noget
knap, og vel vilde have vceret sat hoiere, hvis Finanlsernes
Krcefter ei havde vceret saa svage. Hvad de i Omlob vcrrende
Mynter af maadelig Beffaffenhed angaaer, saa bleve de kun
omverlede med god Mynt i Forhold til dcres Vcerdie (Forordningens § 6). Den Sum endelig, som Statökassen mciatte
tilvriebringe for at grundlagge den nye Bank (600,000 Sp.,
fee PrcrmiSserne til Bankforordningen), var ikke denne Kasse
til Byrde, da den dersor künde udstede det omtrent dobbelte
Belob i Speciessedler, hvilke künde Kruges lige med Solv;
ligesom Bankens Virksomhed og gav et aarligt ikke ganfle
ringe Udbytte, som tilfaldt Statökassen. *)
* ) S e e mit S t e ift
S . S O I — 304.

om

den banst« E t a t s Opretholdelse i sin Heelhed,

H v a d He. N athanson

S . S ä — 96

anforer om at

öl
Til at gjore Courant-Bankens Sedler realisable, vilde,
öfter oftncevnte ForfatterS Beregning, et Jndlaan af omtrent
5 Millioner RigSdaler have vcrret sornodent, hvortil maa lcegges den ikke stört mindre Sum, som deels Finantserne havde
at indbetale paa deres Gjeld til Banken, deels flulde inddriveS hoS Bankens Debitorer, og hvoraf altsaa Renten tabteS.
Forfatteren mener vel, at en saadan Sum uden al Vanflelighed künde have vcrret tilveiebragt ved Laan. Men om man
end vil antage dette paa Hans Ord, saa vilde det dog vist
ikke have vcrret uden Betcenkelighed at foroge den meget störe
udenlandske Gjeld, hvori Landet allerede var indviklet, med en
saa betydelig Sum. Finantserne künde ei Heller have over
kommet den Tilvcrrt i deres Udgister, som dens Forrentning
vilde have krcevet, uden ved Hjelp af en ikke ubetydelig Skatteforhoielse; thi det var kun ved at bespare enhver ikke aldeles
uundgaaelig Uvgift, at de, saaledes som de i1784 gik over til
den nye Regjering, nogenlunde künde gjsre Udveie til de lo
bende Udgister. Der var iovrigt Intet, hvorfor Folket havde
storre Angst, end Laan, iscrr udenlandfle; Intet, der gjorde
FcrdrenelandetS Venner saa bekymrede, naar de henvendte dereS
§>ine paa dets Tilstand, som den störe Gjeld, hvori det i Frederik den Femtes Tid var blevet indviklet, og som under den
nu fratraadte Regjering endog havde faaet en ikke ringe Tilvcrrt. Om end Regjeringen ikke ganfle deelte en saa ubetinget Grue for et nyt udenlandfl Laan, saa var den dog langt
fra at have den Forkjcrrlighed for dette Middel, som Foriatteren synes at ncere. Landet var allerede meget stcrrkt betyngek
med udenlandfl Gjeld, og det var ikke let at finde Midler til
at forrente endnu adflillige Millioner. Nathanson mener vel,
at det efter Danmarks davcerende oeconomifle Stilling ikke
künde have havt mindste Vanflelighed yderligere at udrede aarHolften ikke havde trcengt til nogen B a n k ,

er uden T v i v l velgrnn-

det; men det var, efter hvad jeg paa det nysncevnte S te d har udviklet,

-gsa a mere til Fordeel og Beqvemmelighed for Finantserne
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lig 200,000 Rdlr. til Forrentning af dct Laan, der til ovenncrvnte Aiemed künde behoveS, og at dette dog var en ringere Byrde end at tabe 15 eller 20 pCt. paa de betydelige
Summer, som Finantserne havde at bctale til Udlandet. Men
paa den ene Sidc var der allerede gjort Meget for at formindske dette Tab derved, at Herkugvommenes Oversknd nu
var blevet sikkret i god Mvnt, og at Sedlerne vare blevne
holdte mere borte fra de Markedcr, hvorpaa de ikke künde
bruges, uden efter deres Cours. Om nu den Omstcendighed, at de til den indvortes Circulation indskrcenkede Bank
sedler ei havde deres fulde normale Bcrrdie, künde have medfort et nationalt Tab, der stod i Forholv til en aarlig Rentendbetaling, som vist, navnlig naar man ikke glemmer den Scddelinddragelse, der flulve forbindes mcd dct udenlandske Laan,
maatte vcrrc blevet meget langt over 200,000 Rdlr., er i det
mindste ikke klart. Paa den anden Sive gjorde man sig
Haab om, efterhaanden at kunne inddrage den Deel af SeddelmaSsen, som det indre Omlob ikke krcrvede, og derved tilveiebringe en god Cours. som man siden künde arbeide paa
at befcrste ved at samle etSolvfond. Det er Heller ikke usandsynligt, at dette endog i den noermestc Fremtid virkelig vilde
have voeret opnaaet, hviS ikke det svenske Felvktog var kommet
paa; men hvis Finantserne allerede den Tid havde gjort et
Laan af 5 Millioner i Udlandet for at anvende disse til Seddellssning, ikke at tale om de vorige af Forfatteren foreslaaede
Forholdsregler, hvorved Finantserne flulve have udtomk sine
Kroefler, saa vilve Nvdvendigheden maaflee have bragt dem
til at anvende Belobet paa Felvtwget, og da var man ikke
kommet stört videre i Sedlernes Opreisning, men man havde
faaet en ny trykkende Rente at betale, og den forogede Gjeld
vilde endog have udovet en uheldig Jndflydelfe paa Seddelcrediten. Dog, hvorledes man end ellers bedommer Forboldene,
saa opstaaer Sporgsmaalet, om et Laan af forncrvnte Stor
relse vilde have voeret at faae, og det paa nogenlunde taaleige Betingelser, saavel med Hensyn til Renterne, som til Bealings- og Opstgelses-Terminer m. v. Forfatteren siger vel
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ganjke rast Ja , men, ligesom det ved mange andre Leiligheder er klart, at Han, i sin Bedommelse af hiin Tids Finantsbestyrelse med alt for stör Lethed kommer til nfeilbare Midier,
hvoraf den burde have beijent sig, saaledes have vi allerede
oven S . 46—47 viist det Mislige i de af Ham paaberaabte Be
sser for, hvor let det vilde have vceret i 1785 at reise Laan.
I sig selv var det, under de davcrrende Forhold, hvori den
Kunst at indrette Statsgjeld var langt fra at voere kommet
til den Holde, som den i de sidste 30 Aar har opnaaet, lidet
sandsynligt, at der vilde have vceret nogen stör Begjcerlighed
hos Europas Capitalister til at anbringe deres Capitaler hos
en Skat, der, i Forhold til sine Hjelpekilder, horte til de meest
forgjeldede, og som i de sidste 20 Aars dybe Fred havve
formeret sin Gjeld med flere Millioner, og nu under Fortscrttelsen af dcnne dybe Fred atter sogte et stört Laan. Man
künde vcl endog have udsat sig for at dette vilde have foranlediget Opsigelsen af de crlvre
Hvad den betydelige Forogelse i de aarlige Nenter angaaer,
som Ctatökassen vilde have paadraget sig ved det af Hr. Najhanson saameget anbefalede Laan, saa gjor denne Forfatter
sig ingen Betcenkelighed ved at paaftaae, at Skatterne burde
have vceret forhoiede saa meget som der udkrcrvedeö baade for
at gjore Udveie til denne Meerudgift, og for at der iovrigt
künde vcrre noget rigeligere Dcrkning af Statsudgifterne end
der var i de davcerende Statsindtcrgter, hvortil vel og maatte
höre et om endog kun lidet Asdrag paa den forud saa störe
og nu forhoiede Statsgjcrld. Men dersom Forfattcren havde
gjort sig nogen Umage for at scrtte sig ind i hine Tiders
Forhold, og de mangfoldige Betcenkeli'gheder, som disse frembode
ved Skattepaabud af nogen Betydenhed, saa vilde Han ikke
have vceret saa rask i de Tilrettcviisningcr Han giver den da»
vcerende Bestyrelse.
For det Forste maae vi ved Bedommelsen af den her omhandlede Anke holde os til den Stilling, hvori Sagen befandt
sig, da Statens Styrelse gik over i Kronprindscns Hcrnder,
og i den ncermest derpaa folgende Tid, hvori den Finantsplan
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blev dannet, hvori Hr. Nathanson finder saa störe Mangler,
og deriblandt den, at man ei tog sin Tilflugt til forogede Skatter. De Kjendsgjerninger, som vidne om, hvorlidet Forholdene
til den Tid vare egnede til at beere forogede Skattebyrder, ligge
saa klart for Dagen, at man billig maa undre sig over, at
en Mand, der har besaitet sig med FinantShistorie», ikke har
lagt Mcerke dertil. Ligesym det er bekjendt, og Heller ikke af
Hr. Nathanson nagtes, at baade Landets Finants- og dets
Pengevcesen, hvilke Frederik den 5te havde efterladt i en saare
mislig Tilstand, var blevet yderligere forvcerret i den mellemliggenve Tid, saaledes var i et Tidsrum af mindre end 25
Aar Landet blevet besvceret med holst betpdelige nye Afgifter
uden at der havde fnndet nogen Udvikling Sted af detS Kroefter til at beere forogede Byrder. Den forste og betydeligste af
hine Afgifter var den almindelige Kopstat, der ved forstjellige
Fdgr. 23ve Septb. 1762 blev paabudcn for begge Kongerigerne,
for Slesvig, og for den Deel af Holsteen, som stov nnder
Köngens Raadighed *), samt for de daveerende Grevstaber
Oldenborg og Delmenhorst. Den flulde udredes med 1 Rd.
for hvert Menneste, der var over 12 Aar, hvilket dog allerede
i 1764 for Danmark ved Forordning 17 Januarti og for
Norge ved Fdg.af 7de Febr., blev saalcdeS forandret, at Born
af visse Landboere (i Danmark Fcestebonder, Huusmcend og
Anderster, hvortil ved Resolutionen 13 Novb. 1780, bekjendtgjort
ved Kammer-Skrivelse 2 Dec. ncestestcr, blev foket Selveierbonder), forst bleve stattepligtige med 16 Aars Alberen. Fattigdom medforte ingen Afgang i Skattebelobet, da de mere Formuende maatte betale for dem, som ei havde Evne, til at udrede Skatten. Denne Afgift var til hin Tid ikke lidet folelig og i
nogle Districter og Classer vistnok hoist trykkende. Naar man
vil gjore sig en Forestilling om denne SkatS Betydenhed, maa
man ingenlunde blot betanke de» storre Vcrrdie Pengene havde
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ester den daveerende Myntfod, men og iscrr den langt betydeligere Forstjel, der laae i de davcerende Priser paa Livets For«
nodenheder og i den ringere Udstrcrkning Begrebet herom den
Tid havde. I Begyndelsen stal Skatten have indbragt omIrent 1,000,000 Rd. om Aaret, men i Norge fandteS den saa
trykkende og havde derhos en saa stcerk Stemning mod sig, at
der idelig maatte anvendes Erecutio», hvorved dog oste Bele
bet, navnlig formedelst Sammenhold om ikke at byde paa det
udpantede Gods, ikke udkom, men betydelige Restancer bleve
paadragne. Den Stemning, somSkatten havde fremkaldt og som
i de flere Aar, hvori Regjeringen ei vilde give Slip paa samme,
snarere forvoerredes end forbedredes, fandteö endog meget betcrnkelig *). Regjeringen saae sig derfor omsider i den Novvendighed vcd Fdg. af 14de Novbr. 1772 aldeleS at ophoeve bemeldte Skat for Norges Vedkommende, ester at den ved tidligere Anordninger for dette Rige deels havde tilstaaet nogle Lettelser i Skatten, deels paa anden Maade fegt at overvinde
den Uvillie, der var modt denne Skat. Hr. Nathanson kan
nu stet ikke indsee Gründen, hvorfor Skatten blev eftergivet i
Norge, bemerkende, at den Heller ikke var yndet i Danmark
eller i Hertugdommerne, uden at der blev taget Hensyn dertil,
fljondt man vel ikke der har kunnet taale Skatten bedre end t
Norge. Ved denne Leilighed udtaler Han derhos en ffarp Daddel over den Skaansel, der stedse i Bestattungen stak vcere viist
Norge, paa Danmarks og HertugdommerneS Bekostning **).
Jeg kommer i det Folgende til ncrrmere at belyse denne Daddel, men stjondt deraf vil fremgaae, at jeg ingenlunde sinder
-en berettiget, idetmindste ikke i dens Heelhed, saa er det dog
meget naturligt, at hiin Estergivelse forogede Stoffet til den
N a a r det i M a an e dsstrift

for Literatur
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Utilfredshed med Skatten, som Heller ikke mcmglede i KongenS
Svrige Lande. Der vare Mange her i Riget, der, om de just
ikke saa ubetinget som bemeldte Forfatter misbilligede denne Forstjel, eller med Ham ansaae det for en soleklar Sag, at Skat
ten ikke künde vcrre mere byrdefuld i Norge end i Danmark
eller Henugdommerne, dog meente, at der i det Hoieste künde
have voeret Grund til nogle yderligere Formildelser i Skatten
for den norffe Almue. Det var derhos en temmelig almindelig
Tanke, hvorom jeg oste har Hort ymte i min Barndom, at
den Stemning, der i Anledning af bemeldte Skat yttrede sig i
Rorge, havde ligesaa megen Deel i den dette Land bevilgede
Eftergivelse. som billigt Hensyn til Beboernes Kaar. Ogsaa
fandt Kjobstadboerne eit Ubillighed i, at de selv i de ringeste
Stillinger maatte betale Skat for deres Born fra 12 Aars
Alderen, medcns endog Selveierbonder havde dem frie indtil
de bleve 16 Aar gamle, og Kjobstedboerne dog ikke saa let
künde have Nytte af deres Born i 12 Aars-Alderen som Landboerne, men snarere fra den Tid fik sorogede Udgifter paa deres
endog tarveligste Oplcrring m. v. Cndnu var der en scerdeles Omstcendighed, som gjorde, at bemeldte Skat ikke bares uden en
vis Uvillie, den nemlig, at den kun var paabuden for at staffe
Midier til at afbetale den Gjeld, som Staken havde paadraget
sig ved de KrigsrUstninger til Lands og Bands, som fandt
Sted under Syvaarskrigen, i Scerdeleshed i det Aar, da hele
Armeen stod flagfcerdig for at modstaae det Angreb, hvormed
Peter den Tredie truede. Man havde nemlig paa Grund
deraf ventet, at Skatten, der og blev benoevnt Ertraskat, ku»
vilde have varet nogle Aar, men det fik siden Ndseende af at
den vilde blive evigvarende, tscer da det var en almindeliA
Mening (hvad der Heller ingenlunde var urigtigt), at Gjelden
snarere var tiltaget end aftaget, og det uagtet der ogsaa i
Salzet af betydelige Domainer var blevet sogt en Hjelpekilde
iil dens Betaling.
Ved de ovennoevnte Forordninger af 1764 blev der, som
det syneS for at dcrkke den Afgang i Kopskattens Belob, der
fulgte af den gjorte Forandring i den Alder, hvormed Skatte-

57
pligtigheden indtraadte paa Landet, udskrevet en temmelig betydelig scerlig Skat paa Rangspersoner (see § 8 i den danfle
og Z 7 i den norfle Forordning), ligesom og denne Rangflat
blev indfort i Hertugdommenc ved en Forordning af 31te Ja 
nuar s. A , uagtet hiin Lempning i Kopflatten ikke der havde
fundet Sted (see dog nu Frdgn. 26de Nov. 1823). Denne endnu
vedvarende Skat künde naturligviiö ikke faae nogen almindelig Stemning imod sig, da den kun ramte Enkelte, og demder
antoges at vcrre i bedre Vilkaar, hvilkct under de davcrrende
Forhold vel ogsaa i det Hele var Tilfcrldet. Men i sig selv
var det dog en temmelig ubilliq og fra slere Sider synderlig
Skat, der iovrigt ikke künde indbringe noget meget stört Belob *).
En anden Skat, som i hiint Tidsrum blev paabuden,
var den saakaldte j pCt. Skat, indfort forst ved Frdg I4de
Mai 1768, igjen ophoevet ved Frdg. 30te Novbr. 1770, men
dcrimod atter paabudet og ncrrmere bestemt ved Frdg. 17de
Januar 1773, hvorimod den forst blev indfort i Norge og
i Hertugdommenc ved Frdgr. af 31te Mai 1781. Forsaavidt
Danmark augaaer blev den baade svaret af Hartkornet og af
de i faste Eiendomme udsatte Capitaler; men det var kun den
sidste Deel af Skatten, som i 1781 blev indfort i de ovrige
Statsdele. Den künde deels paa Grund af fit ringere Belob,
deels fordi den kun vedrorte Enkelte, og navnlig den sidste og
meest fremtrcedende Deel deraf kun den mere Formuende, naturligviis ikke gjore det Jndtryk, som Kopflatten. Ester Na-
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thanson, S . 422, in-bragte den dog i Danmark 116,000 Rdlr.,
og i Hertugdommene og Norgc 65,000 Rdlr. Del forste Tal
kan iovrigt neppe vcrre at forstaae uden med Hensyn til begge
Skatlens Dele. *)
En tredie Skat fra hiin Tid var den forst ved Frdg. 14de
Mar 1768 for 2 Aar paabudnc, men siden ved Frdg. 12te Juni
1770 sorlcrngede Embedsflat, der og blev indfort i begge Kongeriger saavelsom i Hertugdommene. Denne Skat var i Begyndelsen af et ikke ringe Belob, efter Hr. Nathanson 150,000
Rdlr. aarlig, men det aftog betydelig efterhaanden som denne
Skat blev eftergivet for alle Gager, der ndredes af Statskassen, og for mange andre Embedsindtcrgter. **)
De temporaire Afgifter, der i det omhandlede Tidsrum
have vceret paabudne, kunne, om de end, som den ved en danst og
tydsk Forordning 19de Marts 1779, i Anledning af de ved den
nordamerikanske Krig foraarsagede Udrustninger, foreflrevne, men ved Pl. 7 April 1783 igjen ophcevede ertraordinaire
Afgift af Skibc og Barer, have vceret betydelkge, dog ikke ved-
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komme öS. Ei Heller stak jeg i Almindelighed udbrede mig over
-e indirecte Skatter, der dog ogsaa havde faaet adflillige For.-'
ogelser, hvilket navnlig med Hensyn til det stemplede Papir
stete ved Frdgr 27ve Novbr. 1775 saavel for Köngerigerne som
for Hertugdommene *). Derimod stal jeg ncrvne Tallotteriet,
der, esteral der forst ander 12te Januar 1771 var givet en pri
vat Mand, mod en Afgkst til Statskassen, et, dog til 6 Aar
indstrcenket, Privilegium paa samme, siden blev, efter at denne i
Folge Kongelig Resolution af 13de April 1773 var udkjobt,
forvandlet til en Staisanstalt. Hvad der gjennem Lotteriet
gik ind i Statskassen, künde vel ikke egentlig indbefattes under
Begrebet om Afgifter, men var dog for det hele Belob, som
Skaten derved vandt, med Tilloeg af det, der anvendtes paa
Administration og Collecteurer, en Afgang i Borgernes Formue eller Jndtcrgter, ikke mindre end om de havde udbetalt
samme i Skat; for ikke at tale om de mange baade for BorgerneS Vclvcrre og for deres Moralitet fordcrrvelige Folger, som
Jndretningen iovrigt forte med sig. Efter Nathanson,
S . 410, har det i Aarene 1775 og 1776 givet et Overflud
af henimod 1,240,000 Rdlr., og efter de Angivelser, som finSte m ple tp apirs Jndtagten anglves h o s N a t h a n s o n , S . 423, ved
disse nye A n o rd n in g cr at have faaet en Forogelse af 9 0 ,0 0 0 Rdlr.
aarlig, hvorh o s
10,000 R d lr.
(?),
1771
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tilflod Finantserne.
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des hos Mandir om det danfle Kcrmnervcrsen S . 322, har
den i de forste 4 Aar udgjort over 2 Millioner, samt i de forste
14 Aar over 4,100,000 Rvlr.
Naar man nu scetter det, som Statskasscn ved Lottospil
fravandt Undersaatterne, ligc med en Afgift, saa vare Afgifterne
til Staken fra 1762 af stcgne rigelig 1Z Million aarlig, og den
crldste og betydeligste af de nye Asgifter var paabudt i et scrreget LUcmcd, hvorom man maatte have ventet at det i en saadan Aarrcekke, som nu siden den Tid var forlobet, vilde have
vceret opnaaet, cller at det i det mindste var kommet saavidt,
at Statökassen, naar den uformindstet vedblev, maatle have
rigelige Midier til at afbetale paa sin Gjeld. Det maatte saaledes have gjort et eget Jndtryk, hvis der nu under langvarig
dhb Fred var blevet udffrevet en ny betydelig og Landets Borgere i Almindelighed rammende Skat. De glade Forhaabninger, hvormcd Folket hilsede den nye Dag, der med Frederiks
„Mandoms blide Morgenrode" fluide bryde frem over Landet,
vilde blevne mcerkelig kjolnede, hvis dens Fremgryen var blevet
betegnet med en ny Skat, og den Modstand, som Regjeringen
künde forudsee at der vilde reise sig mod de störe Reformer,
hvorpaa den var belavet, vilde da have faaet et storre Liv og
et ganfle ander Tilhold i Folket end der nu viste sig. Der var
desuden i hiin Rcekke af Aar ikke foregaaet noget, hvorved Folkets Evne til at beere ydcrligere Skatter künde vcrre blevet mcrrkelig foroget. Handelen og Sofarten havde vel under den
nordamerikanfle Krig vceret en rig Erhvervkilde for Mange,
men dens pludselige Standsning medforte igjen saa mange Tab,
at det er blevet et Sporgsmaal, om den i det Hele havde veeret
til mere Gavn eller Skade; i al Fald blcv den almindelige Bei
stand ikke derved bragt mcerkelig videre. Der havde vel i en
Deel af det vmhandlede Tidsrum yttret sig en levende Strcrben
efter en Forbedring i Landboforholdene i Danmark, hvorved
det, der var Landets forncmste Erhvervkilde, vilde kunne have
hcrvet sig, men udcn at der ved denne Strcrben blev udrettet no
get synderligt, var den fra 1772 gaaet ganfle tilbage, saa at
Regjeringen fra den Tid af havde ladet det beroe ved den crl-
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dre Tingenes Orden, hvis Ufuldkommenhcd var almindelig anerkjendt. Den eneste Nndtagelse til Bedste for Agerdyrkningen
gjorde den Bestreebelse for Jordfcrlledsskabets Ophcevelse, der viste sig i Frdg. IZdeMai 1776, og endnu kräftigere i Frdg. 23de
April 1781. Men scia omhyggclig end denne sidste med stör
Jndsigt udarbcidcde Forordning hcivde givct den enkelte Lodseier
Midier i Hcrnderne til at komme ud af dct Fcrlledsstab, der
gjorde et godt Agerbrug uniuligt, og stjondt der saaledes var
Haab om at den vilde bringe Sagen videre end de celdre mindre omfaitende Anordningcr, der allerede i Frederik den 5tes Tid
vare givne i dette Formaal, saa var dog det, der ved samme
var udrettet, i 1784 endnu ikke ret meget. Dct var forst adflillige Aar sencre, da Frdg. 15deJuni 1792 h avde truffet de
rette Midler for at formaae Godseierne til at anvende de störe
Omkostninger, Udstiftningen medforte (iscrr naar den flulde vcrre
forbunden med Udflvlning og paa eengang omfatte dct hele
Bondergods, der laae i Fcelledsffab), at denne Sag fik retFremgang Der künde altsaa til hiin Tid kun vcrre lidet udrettet til
Jordfcrlledsskabets Ophcevclse, og endnu mindre künde denne
Forandring, der i Begyndelsen kun medfortc Byrder og opvakte
Misstemning hos Bonden, allerede da have frembragt de velrgjorende Folger, som siden have viist sig. Dette var dog den
eneste Eide, hvorfra den Rcgjering, som da aflostes, havde virket
til Bedste for Agerdyrkningen. Alt hvad der ellers allerede forlcrngst baade af Rcgjeringen og de meest Oplyste i Folket var
anseet fornodent saavel for at forhjclpe den talrigste Classe af
Agerdyrkerne til en vedborlig Retstilstand, som og for at befordre Jordernes frie Benyttelse til at ndbringe det störst mulige
Uvbytte, alt det var i de sidste 12 Aar lagt tilside. Ja det,
som var det meest Forhadte i den Tids Landboforfatning (Stavnsbaandet) havde endog faaet en skjcrrpet Stadfcrstelse. *) Flere
kyndige og retsindede Forfattere, som stode hiin Tid ncrrmere.
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have paastaaet, at Bondens Tilstand aldrig udenfor enkelte forbigaaende Ulykkes-Tider havde vceret saa ringe, som den var
blevet, da Stcttens Anliggender gik over i de Mcrnds Hcender,
der, ester ovenncevnte Forfatter, forfeilede den rette Bei til at
afhjelpe Statens Brost. Jeg antager vel med Ham, at hine
Forfattereö Skildringer have vceret overdrevne, me» at Landbovcesenet i det Hele stod paa en meget maadelig Fod, er dog noget, der nmiddelbar staaer klart for alle dem, der have oplevet
hiin Tid, eller dog have vceret den saa ncrr, at talrige Levninninger af dens Tilstande have omgivct dem. Og vil man käste
et Blik paa de davcrrende Love og Jndretninger, saa maa det
let indsees, at der af disse Love og Jndretninger umulig künde
vpstaae cn nogenlunde god Landbotilstand Ligesom den storste
Deel af Landcis Jorder laae i Fcelledsskab, der ikke tilstedede
en hensigtsmcrssig Drift, saalcdcs varc og de fleste Jorder i en
Classes Hcender, der i sin störe Fleerhcd var »den Oplysning,
»den Folelse af borgcrlig Frihed og Selvstcendighed, hviS Arbeidskrast forst og stemmest tilborte den Herregaard, hvoraf de
vare nfhcengige. Det er begribeligt, at Bonderjorderne saaledeS
storstedeclS maatte drives stet, og selv de storre Jordbesiddere,
hvis Jorder Bondcrne havde at dyrke, vare jnst derved hindrede
i paa deres Jorder at gjennemfore alle de Forbedringer, hvortil deres Jndsigtcr og Formue cllers vilde have sat dem istand.
Men den storre Deel af Bondergodset (Fcestegodset) gav hverken Brugercn eller Eieren nogct ret Udbytte. Den Forste havde
ordentligviis somHovbonde kun et nodtorftigt Udkomme, og den
Sidstes fornemste Jndtcrgt af denne storre Deel af Hans Eiendom var at faae den mindre Deel (Hovedgaarden) drevet
og det oste maadcligt nok. Ogsaa lagde Handels- og Toldlovene vcesentlige Hindringer i Veien for Landets Opkomst. En
Lov, der vcl havde AgerdyrkerneS Fordecl til Diemed, men dog
i sine Virkninger var yderst stadelig for Agcrdyrkningen, var den,
at Korn ikke maatte indfores til Danmark eller det Sondcnfjelvffe
Norge fra fremmede Steder. Denne Lov, der gav Danmark en
Art af Monopol paa at forsyne den sydlige Deel af Norge, var
stundom ncrr ved at bringe Hungersnot» over dette Broderland,
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fljondt Regjeringeu stedse var rede til at trade imellem, deels
med temporaire Tilladelser til fremmed Korns Jndforelse, deels
med temporaire UdforselSforbud forDanmark og Hertugdommerne,
hvorved Monopolet blev gjensidigt, ikke at tale om de Summer,
der ved mange Leiligheder umiddelbar maatte anvendes for at
steife Norge fra Kornmangel. Hiin Lov havde sit meest forhadte
Prceg betragtet i Forhold til Norge, men den var i sine Folger
nden Tvivl og til Skade for den danfke Agerdyrkning, til hvis
Begunstigelse den sigtede. Blandt andet medforte det tvungne
Marked, som det danfke Korn havde baade her hjemme og i den
bedst befolkede Deel af Norge, at der ei blev lagt behorig Mnd
paa gode og velbehandlede Kornvarer, medens og Jndforselsforbudet lammede alle Kornspeculationer, hvilke kunne bidrage saameget til at oplive Agerdyrkningen. Ogsaa blev til eiikelte Tider Körnet i Danmark bragt i e» unaturlig Priis, der trykkede
endog en Deel af den agcrdyrkende Bcfolkning, thi det var den
Tid ikke saa gaufle sjeldent, at Bonden ikke avlede det til egen
Huusholdning Fornodne af de sorfkjellige Kornarter. Endvidere gjorde Forbudet, som alt bemcrrket, idelige temporaire Undtagelser eller Lempninger nodvendige, hvorved den Stadighed
blev forstyrret, der er saa vigtig saavel for Produktionen som
for Handelen. Det skal og endelig have givet Anledning til Jndfmuglinger, hvilke saameget mere fandt Understottelse, somde stundom ansaaes fornodne for at undgaae om ikke HungerSnod, saa
dog en Mange odelcrggende Dyrtid. Ikke meget mindre fordcervelige Jnbskramkninger fandt der Sted med Hensyn til Qvcegavlen og Qvoeghandelen, i det Orers Opstaldning var, hvad
man nu har ondt ved at troe, en Forret for Scrdegaardseierne
og for Kjobstcrderne. Hertil knyttede sig endnu en Mcrngde synderlige og hoist besvcerlige Jndsircenkninger, saasom at de Staldberettigede knn maatte indtage saamange Arne, som de künde
fodre med deres egen Avl, dog SoedegaardeneS Eiere eller Forpagtere tillige ved Hjelp af de dertil liggende Tiender, at de saaledes opstaldede Vren ei maatte komme i MellemhandlereS Hander, men umiddelbar fkulde kjobes hos de Staldberettigede, at de
kun til en vis Tid af Aaret maatte inddrives til SleSvig, at det
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ei endnu til Opstaldning indtagne Ungqvceg ei maatte udfores
eller scrlges til andre end Staldberettigede, med meget andet Lignende, der under den forrige Regjerkng endog var dlevet udvidet
og fljcerpetved Fdg. 4de Novbr.1776. Under Love af det Slags
var det umuligt at enten Qvcegavlen eller Agerdyrkningen kunve
komme til nogen onstelig Udvikling; men de vare ikke mindre til
Afbrcrk for Handelen, og navnlig knnde Provindskjobstoederne,
for hvilke Kornhandelen var cn Hovedgjcnstand, ikke komme
i cn nogenlnnde blomstrcnde Tilstand under den Jndstrcenkning og den nstadige Gang, som denne viglige Handelsgreen var underkastet. Handele» leed ogsaa under en stör
Mcengdc andre Jndforsels- og Udforselsforbud, Eenerettigheder og Forrettigheder. Kjobcnhavn var tildeels begünsti
get ved disse, dog vare de i det Hele uden Tvivl mere
til Skadc end til Gavn ogsaa for Hovedstadenö Handel, men
Provindsstcrdernes Handel og dervcd listige al anden Kjobstadncrring künde ikke andet end holdes paa et lavt Standpunkt.
Kun Contrabandhandelen blomstrede.
For end yderligere at vife, hvor lidet Landets davcerende
Tilstand gjorde det skikket til at bcrre forogede Skatter, stal jeg
endnu henlede Lcescrens Opmcrrksonihed paa det Forhold, hvorl
de da paabudne Skatter stode til den os ncrrmcste Tivs. Jeg
stal dog hervcd indstrcrnkc mig til de det uprivilegerede Hartkorns
Brugere i disse forstjellige Tidspunkter paahvilende; rlü, ligesom
det kun er med Hensyn til disse, at jeg uven Vidtloftighed er
istand til at scrtte Sagen i et klart Lys, saaledes vll det lettelig
indsecs, at bet ikke vilde have vceret mnligt at udstrive Skatter
af den Betydenhed, hvorom her er Tale, uden at en god Deel
af samme maatte bave falvet paa hine Harikorns-Brugere. Af
de Oplysninger, som ved flere Leiligheber ere meddeelte Almeenheden, blandt andet i de Provindsialstcenderne i 1838 forelagte
Moiiver til Udkast til Forordningen om den nye MatrikulS Jndforelse (der udkom den 24de Juni 1840) erfares det, at de
staaende Skatter for 1 Tonde uprivilegeret Ager og EngS
Hartkorn forend de fik en Forogelse ved Forordningen Ist« Oct.

6d

1802, var 3Rbd.60ß. *) Derimod har Belobet af de staaende
Skalier, som den omhandlede Art af Hartkorn i den senere Tid
har havt at udrede lige fra Iste Juli 1822 (fee Frdg. 8 Jan.
1823, cfr. Lov om Ophcrvelse af flere celdre Skartcr m. v., 20de
Juni 1850 § 1> udgjort 7 Rbd. 28 ß. Men i hiin celdre Tid
vare Hartkorns Brugerne, lige med andre Undersaatter, besvcerede
men Kopstatten, som siden er ophcevet uden at noget Vederlag
derfor svares af dem (Frdg. 6le Mai 1802, i Forbindelsc med
Frdg. l3de Marts 1816). Man vil vist ikke regne for meget,
naar man i Gjennemsnit antager, at der paa tre Tonder Ager
og Engs Hartkorn falvt to stattepligtige Personer; naar man
lcegger de Oplysninger til Grund, som de foregaaede Folketcrllinger give om den Befolknings Slorrclse, der lever af Agerbrug,
og derhos gjor et passende Afdrag for Born under 16 Aar, vil
man endog komme til et noget storre Antal. At Tjenestefolk
efter Frdg. 23de Sept. 1762 selv skulve bctale Skatten for deres
Personer, var uden Virkning, da HuuSbonden dog maatte paatage sig denne Skat som et Lonnings-Tillceg. Man kan saaledeS antage, at en Bonde i Gjennemsnit havde, foruden de
ovenncrvnte 3 Rdlr. 60 ß. Courant, end videre 64 ß. i samme
Pengesort at betäle i directe Skat for hvcr Tonde Hartkorn
Ager og Eng, som Han havde i Besiddelse, altsaa i alt 4 Rdlr.
28 ß., der, ansatte i Rigsbankpenge efter Myntforholdet, bleve
6 Rbdlr. 84 ß Dette er saaledes, paa 40 ß. ncrr, det samme,
som nu svares. Vel indbefattes der uiider de ovenncevnte
3 Rdlr. 60 ß. nogle mindre betydelige Tilloeg, som Hartkornstatlcrne havde faaet i Lobet af den her omhandlede Regierings
periode, men foruden at dette ikke var af megen Betydenhed,
hidrorte det alt fra den forste Halvdeel af denne Periode, saa
at der fra ingen Sive er nogen Anledning til at forvikle Sammenligningen ved at gaae ind herpaa. Naar man »u erindrer
de lydelige Klager, som i vore Dage og det langt ind i den
Tid, da Hartkornflatterne vare gaaede ned til dereS nuvcrrende
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Storrelse, og navnlig endnu i de to forste Stcrnderforsamlinger, ere blevne forte over disse Skatters Tryk, saa maa man
finde det hoist synderligt, hvorledcs Rogen kan troe, at det under Landets saa meget ringere Tilstand paa den Tid, hvorom her
handles, vilde have vcrret let for Samme at bcrre foroget Skat.
Men der er endda enOmstcendighed, som bringer Landmandens
davcrrende Beffatning i et holere Forhold til den nuvcrrende end^
det anforte, nemlig at mangfoldige af Hans Frembringelser den
Tid enten ved Udforselsforbud vare udelukkede fra det fremmede
Marked, eller besvcrrede med en hoi Udforselstold, der for en
stör Deel nu er bortfaldet, og iovrigt dog betydelig nedsat; ihr
de Baand og Byrder, som Skattelovene lcegge paa det Udbytte,
Landmanden kan vinde af sin Jord, er vistnok en Bestatning
af Hans Erhverv, oste mere folelig end den, som ligesrem ligger
paa Jorden. Dog maa herved crindrcs, at den Afgang, som
Ndforselötolden af levende Creaturer leed ved en Forordning af
12te Jan. 1827, blev for en Deel dcrkket ved et firrligt Paal«g, som en andcn Forordning af samme Dato gjorde paa Hartkornet, og at dctte Paalcrg (der iovrigt nu efter Lov af 20de
Juni 1850 indbefattes under en meer almindelig Ligningsskat)
paa Grund af dens sceregne Oprindelse og Beflaffenhed ikke i
det Foregaaende er regnet med til de af den nyere Tids Skal
ier, der ere stillede imod dem, Hartkornsbrugerne, inden Frdg.
Iste Oct. 1802 udkom, havde at bcere.
Da det Ovenanforte vistnok er tilstrcekkeligt for at vise,
hvormcget den ommeldte Forfatter har miskjendt alle Tids-Forholdene, naar Han nu finder, at den i 1785 af vore ypperste
Regjeringömcrnd tagte Plan til Landets Ophjelpning var mangelfuld, fordi den ikke begyndte med forogcde Skatter, skal jcg
her ikke indlade mig paa de mangfoldige sceregne Vanskeligheder,
der til hiin Tid vilde have modt ved Udskrivning af nye Skatter
af den Betydenhed, som det omhandlede Memed vilde have krcevet. Naar jeg ved at forfolge den da tagte Plans Gjennemforelse i de senereAar, hvor paa den ene Side den alt fremstrcdne
Udvikling havde foroget Borgernes Skatteevne, og paa den an
den de indtrufne Begivcnheder havde fremkaldt en storre Opfor-
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dring for Staten til at söge forogede Jndtcegter, saa vil der
blive Anledning tik ncermcre at paapege de flere Vanfleligheder,
der gjorde, at Regjeringen saa seent befluttede sig til at indfore
betydelige og indgribende Skatter. Her have vi kun at gjore
med den davcerende Regjerings Plan, saaledes som den oprindelig var, og som den i de Aar, der fulgte normest paa samme,
maatte betragteö.

XXIX.
Der er, ester mit Begreb, Intet der i den Grad vidner om
den davcerende Bestyrelses sunde Grundscrninger og rigtige Opfatning af Forholdene, som at den fornemmelig hcrstede fit Blik
paa Udviklingen af Folkets Krcester, som den Kilde, hvorfra de
da saa svage Statsfinantser i Tiden stulde heute Styrke. Der
var netop saare meget at gjore i denne Retning, og saare meget
deraf at vente for den private Velstand, hvorfra igjen rigere
Midler til de offemlige Formaals Opnaaelse künde tilflyde Sta
ten. Men det var saa langt fra, at cn forstandig Regjering
künde begynde med at lcrgge nye Byrder paa de endnu svage
Krcester, som den vilde styrke og udvikle, at den endog maatte
finde det nodvendigt at gjore Opoffrelser for at komme Borgerne
til Hjelp under den Anstrcengclse af deres Krcester, som den tilsigtede Udvikling fordrede af dem. Dette var og det Regjeringen erkjendte i den ovenanforte Plakat 8de Juli 1785, og omtrent eet Aar derester blev den der bebudede Creditkasse bragt i
Stand ester en omhyggelig gjennemtcrnkt Plan, som blev kundgjort ved Fdg. 16de Aug. 1786. Hvor nodvendigt det var for
Jvcerkscettelsen af de störe og kostbare Foretagender, hvorafAgerdyrkningens Opkomst var betinget, at Forstrcekninger under lempelige Vilkaar dertil künde erholdes, vil indlyse saavel af selve
Forordningen, som af de udforlige Meddelelser om denne Kasses
Mrksomhed, der ereat lcrse i Bergsoe's Priisflrift over Grev Reventlovs Mrksomhed 1 B S . 133—136. Men den Jver,
Regjeringen herved viste for at stemme slige Foretagender, og de
Erfaringer, der vcmdtes om disseS gavnlige Folger, virkede i flere
s*
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Maader som Opmuntring til, hvor Hjelp ei künde faaes afCreditkassen, ad andre Veie at söge de fornodne Midier til lignende
Foretagenders Jvcrrkscrttelse. Finantserne vare vistuok den Tid
ikke jnst vel flikkede til at bringe Offre, og iscrr var det ikke uden
Betcenkelighed, at de til Creditkassens Stiftelse fornodne Capita
ler, efter Omstcendighederne, ei künde tilveiebringeö uden paa
een eller anden Maade at svcrkke de M dler, som künde behoves
til Pengevcrsnets Opreisning. Men det var en nundgaaelig
Folge af Miöforholdet mellem de flerc störe Opgaver, som den
davcrrende Regjering havde at lose, og de Krcrfter, der stode til
dens Raadighed, at den maatte begrcrndse sin Virksomhed for
et Formaal, naar den ikkeflulde lade det andet salve; og det var
uden Tvivl vel beregnet, at den lod Ophjelpningen af Landets
produktive Krcrfter vcrre sig saa vigtig, at den Heller gik noget
langsomt frem i sine Bestrcrbelser for at tilveiebringe et fast Pengevcrsen, end greb til at svcrkke disseKrcrfter ved deAnstrcrngelser, som
vilde have vceret uundgaaelige for snarlig at scrtte Statens Penge- og Finantsvcrsen paa en fast Fod, og endda ncrppe vilve have
formaaet bette. Saafremt Regjcringen, for i den körtest mulige
Tid at naae dette Formaal, havde uvtcrrel de Krcrfter, som tvertimod trcengte til at styrkes, saa vilde udentvivl den Bygning, hvorpaa den havde sat Alt, om den end var kommet istand,
dog snart igjen vcrre falvet omkuld. Det er derhoS allerede bemcrrket, hvorledes Regjeringcn dog, uden just at offre alt paa
det eneFormaal, allerede i 1788 havde udrettet meget for at befrie Staken for de af dets vaklende Pengevcrsen flydende Illemper, og at det kun var det umivdelbar derpaa folgende bekostelige
Tog til Sverrig, som gjorde, at den ikke for det forste künde kom
me videre. Jovrigt fremlyser det, at Regjeringen i sine Bestrcr
belser for at ophjelpe Landets Belstandskilder, og navnlig Agerbruget, holdt meget tilraade med Statens svage Krcrfter, og man
vil maaskee ikke finde noget Erempel paa at saa gjennemgribende
Reformer, som de der til hiin Tid forcgik i Danmarks Landbovcrsen, ere blevne bragte istand med saa ringe Opoffrelser fra
Statsfinantsernes Eide. Det er mig endog klart, at Finant
serne, hvis de ikke havde vceret i en saa afmcrgtig Tilstand, burde
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have anvendt langt betydcligere Summer paa at stemme disse
Reformer. Hvis de, til Erempel, havde overalt understottet Udfliftningerne i det Forhold hvori dei 1832 (Plak. 30de Mai) paalogestg dette paa Bornholm, (hvilket der har vcerct tilstorste Gavn)
saa vilde de baade langt hurtigere og tillige paa en langt mere tilstedsstillende Maade künde voeret gjennemforte end det fleete; og
det vilde nfeilbar have svaret gode Renter. Saastemt derfor No
gen vilde forekaste hiin Tids Regjering, at den ikke med behäng
Kraft havde stemmet de af den erkjendte Landboreformer, at
den burde have laant uogle Millioner, for ved temporaire Skatteeftergivelser og rede Pengehjelp at stemme heniigtsmcrssige Udfliftninger, Udflytninger og andre Forbcdringer i Landvcesnet,
saa vilde jeg vel i denne Anke finde for stör Dristighed og for
liden Jndircengen i de davcerenve Forhold; men det vilde dog
vidne om en ganfke anden Statsmands-Aand end den Paastand,
at Regjcringen fluide have begyndt sine Bestrcebelser for Statens
Ophjcrlpning med at lcrgge »ye Skalier paa det allerede stärkt
beflattede Land med de saa lidet udviklede Krcefter. Endnu er
der Ect, soin fortjener at udhcrves af den ovenncevnte Forordning, nemlig at den, i Overecnsstemmelse med hvad der allerede
var udtalt i Prcrmisserne til Plak. 8de Juli 1785, lceggerCreditkasscns Bestyrelse det paa Hjerte, at understotte de norfle Undersaatter, der havde sardeles Vanflelighed ved at benytte Ban
ken. Men jeg flal et Sted i det Folgende anfore flcre Beviser
paa den Omhu, hvormcd hiin TidS Regjering ogsaa omfattede
Norge, og de flere for Norges Vel vigtige Forbcdringer, som den
ivcrrksatte, nagtet der ikke i dette Rige og endnu mindre i Hertugdommene var Anledning til en saa dybt indgribende reformatorifl Virksomhed som i Danmark.
Det varcde ikke lcenge forinden det af Regjcringen bebudcde Formaal, at befordre Udviklingen af FolketS Krcefter, viste
sig i en Rcrkke af vigtige i Etats- og Folketilstanden dybt indgribende Love og Foranstaltninger. I Spidsen bor billig de
stilles, som havde til Formaal at ophjelpe Landvcrsenet og Landbotilstanden; disse have og fundet den mcest almindelige Erkjendelse, og forsaavidt dog Nogle i den senere Tid have meent, at
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den davcrrende Regjering blev staaende paa Halvveien, saa har
jeg saavel ved flere foregaaende Leiligheder, navnlig under Forhandlingerne i Provindstalstcrnderne, som og i ncrrvcrrende
Skrlfts Iste B ., godtgjort, at den samme Retfcerdighed og
sunde Statsklogskab, der fremkaldte de Forandringer, som hiin
Tids Love gjorde i de celdre, ogsaa satte de Grcendser, inden
hvilke disse Forandringer bleve holdte. Jeg ffal derfor ikke
her udbrede mig videre over de Love og Foranstaltninger, som
gik ud fra den under 25de August 1786 til hine Forholds
Overveielse nedsatte Commission, og hvilke for en ikke ringe
Deel salbt i den Regjeringsperiode, som jeg forhen har be
handlet (see Iste Bind Eide 278—326). Kun skal jeg be
merke, at den Lid, som laac imellem KronprindsenS RegjeringStiltrcrdelse og Udncrvnelsen af hiin Commission, ingenlnnde er blevet uden Vidnesbyrd om det, der lige fra forst as
var Ham et Hovedformaal. Hertil maa iscrr henfores den un
der 3die Novbr. 1784 nedsatte Commission med den fände
Bondeven Christian Reventlow i Spidsen til at undersoge Midlerne til at forbedre Fcestebondernes og Huusmcrndenes Vilkaar paa Frederiksborg og Kronborg Ämter, hvilken
Foranstaltning forte til Arvefcrste for Beboerne paa hoist billige
Vilkaar, ligesom jeg og her bor ncrvne de Resolutioner af 8de
Decbr. 1784 og 13de Juli 1785, der gik ud paa at bortrydve
Hindringerne for Fcestegodsetö Overgang til Selveiendom. *)
Men der var og en anden Rcrkke af meget omfattende
og omhyggelig overveiede Love og Foranstaltninger, hvorved
den davcrrende Regjering udfoldede en Virksomhed, der har havt
den meest velgjorende Jndflydelse paa Landets Tilstand. Vi
have oven seet, hvorledeS Handel og Omscrtning til ven Tid, da
LandetS Anliggender bleve den betroede, var lammet ved de meest
unaturlige Baand, hvilke endog i hoi Grad maatte trykke Natural
produktionen. For at overveie de mange vigtige Sporgsmaal, der
opstode med Hensyn til Besoldungen af en friere Handel, og til

) E ft. rette Skrlst Iste B . S . LS6 ff.
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AfgiftsvcrsnetS Jndretning paa den for Landets Opkomst fordeelagtigste Maade, blev der under 2den Mai 1787 nedsat en af
Landets dygtigste Mcrnd sammensat Commisston, hvorfra mangfoldige for Landets Velstrrd Heist vigtige Love ere komne frem.
Nathanson har paa to Steder *) meddeelt Brudstykker af den
Forestilling fra Finantscollegiet, dateret 27de Marts 1787, hvorved denne Commisston blev foranlediget. Heraf fees det klarlig,
at dette Collegium ikke fluffede sig angaaende Finantserneö maadelige Tilstand, at det tvertimod fremstillede ven Underbalancr
der var, og som det ikke saae sig i stand til at dcrkke ved Besparelser, men at det dog holdt fast ved den Mening, at man ei
for Meblikket burde betynge Folket med nye Skatter, hvorimod
man i dets Sted stulbe fege at rydde Alt afVeien, hvad der var
til Hinder for en bedre og friere Udvikling af Landets Krcefter,
af Agerdyrkning, Industrie og Handel, at man iscrr stulbe befrie
den sivste for alle trykkende Loenker og i det Hele folge et friere
Handelssystem. Herpaa vare alle dePunkter rettede, som der blev
paalagt Commissionen at tage under Overveielse, hvoriblandt
det endog var, om det ikke maatte voere gjorligt at ophoeve Tal
lotteriet **). Vi have seet, hvilke fordoervelige Baand der da hvilede paa Kornhandelen, saavel som paa Qvcegopdrcetningen og
Qvcrgafscetningen. Bemeldte Commisstons ferste Arbeide var
at faae disse Love ophcrvede og afloste af andre, der stemmede
overcenS med ProducenterneS, Forhandlernes og Forbrngernes
fände Tarv. Ved Fdg. af 6te Juni 1788 blev saavel Kornindforsel som Kornudfersel overalt i Rigerne fri, dog den ferste mod
en lempelig Told (der for Norge blev sat endeel lavere end for
Danmark) og ved Fdg. af Ute ncrstefter bleve ligeledes de besynderlige Baand, der forhen hvilede paa Qvceg-Opdrcetning og detS
Afscetning, leste. Jmidlertid blev Udforselen af Creaturer endog
til Hertugdemmerne fremdeleS en Told undergivet, der dog blev
nedsat til det Halve af dens hidtilvarrende Sterrelse, ligesom og

-) I. c. S . 192— 493, csr. S . 475— 477.
" ) See B e rgs-e- Prlisstrlft, Ist« Deel, S . 164— 1S7.
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adflillige med denne Fortolvning forbundne Jndflroenkninger, der
indeholbteS i de ccldre Anordninger, bleve ved Magt, hvilke og tildcels bleve forogede ved senere Forordninger ( 17be April 1792 og
16de Febr. 1820), men ved Forordningen af 12de Jan. 1827 bleve
tilligemed selve Tolden for Creaturers Udforsel til Hertugdommerne
ophcrvede. Saa urimelige vi end nu finde de Love, der bleve afffaffcde ved hine to Forordninger af 1788, saa havde de dog
deres ivrige Talsmcrnd, som meente, at den Beffyttelse, der ved
samme vor givet deres Jnteresser, tillige tjente til at frede om
LandetS almindelige JntereSser. Saaledes var det en af de jydfke Proprietairers Besvaringer i det saa kaldte Tillidsstrift, som
de i 1790 i Anledning af Kronprindsens Formoeling indgave
til denne, at ikke blot et Godseierne lilsagt Privilegium var
kroenket, men og en af JyllandS vigtigste Noeringskildcr odelagt,
derved at Fdg. 11 Juni 1788 havde tilladt Enhver at give fig
af med Studefedning, hvilken Besvcering dog med stört Eftertryk
blev tilbageviist i Colbjornsens Betragtninger i Anledning af
forncrvnte Tillidsflrift. Hvav Fdg. 6te Juni 1788 angaaer,
saa blev der vel ingen Anledning til siven at gjore nogen Forandring i den Deel af samme, der tillod Kornindforsel mod en
fast og lempelig Told, men fvrsaavidt den og tilstedte Ubforsel,
saa opstod der snart og jevnlig Tilfcelde, hvori Regjeringen fandt
fig opfordret til for en Tid at forbyde Samme enten med Hensyn til vissr ellcr til alle Kornsorter, ligesom den og adflillige
Gange for en Tid gjorde Jndstroenkninger med Hensyn til Kornvarers Benyttelse til Broendeviin. Der fremkom ved flere Leiligheder fra Communerne og Dvrighederne saa levende Skildringer
af den Fare, Befolkningen lob sor Hungersnod, dersom ikkeKornndforsel blev forbudt; og det kan ikke ncrgtes, at der stundom
indtraadte Forhold, som gave denne Frygt nogen Betydning, navnlig MiSvcrrt paa flere Steder, Udforsels-Forbud i andre Korn
lande, og fornemmelig Kornmangel i Norge, der ikke künde venres afhjulpen paa anden Maadc end ved at forsikkre fig om at
Danmarks Overflud kom det tilgode *). Stemningen i Kjob') I Bergsoes Priisstrift tste B. S . t82— 192 fiades en omstcende-
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stcrderne, navnlig ogsaa i Kjobenhavn, var og idelig i Bevoegelse
for flige Forbud, uden at eller i det mindste lange forend Regjeringen.greb ind; ja der Hortes oste bittre Klager over at Regjeringen var saa tilbageholden med at gribe til flige Forholdsregler, noget som endog blev tilflrevet den Interesse, de Styrende
som störe Godseiere havde ved at Kornvarer bleve i bei Priis.
Forholdet til Norge indeholvt ogsaa under visse Omstcrudigheder en ikke uvigtig Grund for et Forbud; thi fljondt Danmarks Forpligtelse til at forsorge Norge var mindre paatrcengende efterat dette havde faaet den naturlige Frihed, at söge Kör
net hvor det var at faae, saa var det dog ogsaa uafhcengig deraf
Pligt at afvende Fare for Hungersnot» fra dette Broderland.
Der bleve desudcn, ogsaa efter Fdg. 6te Juni 1788, Toldforhold tilbage, som gjorde at Norge dog fornemmelig maatte gjore
Regning paa Danmark med Hensyn til Kornforsyning, thi da
det danfle Korn gik toldfrit ind i Norge, og norsk Kobber,
Jern, Tralast, faltet og torret Fifl o. s. v. ligeledes gik told
frit til Danmark, saa künde ordentligviis andre Lande ikke med
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Fordeel bringe deres Korn til Norge eller bette söge sit Korn
paa andre Markeder. Hiin gjenstdige Toldfrihed medfsrte vistnok sine brtydelige Fordele fra begge Sider, men ogsaa bette i
sig naturlige Halvmonopol beholdt bog noget af den Wrkning,
som bet crldre vilkaarlige Monopol havde havt, blandt andet
den, at gjore de danffe Agerdyrkere og Kornhandlere mindre
omhyggelige for at fremskaffe gode og velbehandlede Kornvarer.
Nu da hine gjensidige Fordele ere blevne ophcevede ved Rigernes Adflillelse, har Danmark, esterat nogle Aar vare overstaaede, og det uagtet den temmelig hole JndDrfelStold, der i Norge
hviler paa Korn, fra hvilket Land det end kommer, omsider
flaffet sig et lige saa stört og udentvivl nok saa gavnligt Marked for sit Korn, som for sine Fedevarer o. s. v., i Norge som
forhen. Endog i de nyestc Tiber har der af og til voeret tilfyneladende stoerk Opfordring til for en Tid at forbyde Kornudforsel, men Regjeringen har dog staaet saa fast imod, at
Hovedgruudscetningen i Forordningen af 6te Juni 1783 nu
uden Tvivl til alle Tiber vil blive »den Undtagelse overholdt,
ligesom man nu endog er kommen et Skridt videre, i det og
al Jndforselstold paa uformalede Kornvarer er blevet ophcrvet
ved den ved Plakat af 26de April 1847 kundgjorte Kongelige
Resolution af s. D. *).
*) A f Colleg. Tidenden for 1847, S . 17 ff., saavelsom af Tidenderne
for Provindsialstcendernes Forhandlinger i 1835 og 1836, kan blandt
andet
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Meu fra den ommeldte Commission udgik og en HM velgjorende Omdannelse af vor hele Toldlovgivning. Den kom vel
f M ret istand ved Forordningen Iste Februar 1797, men den
var dog allerede forhen i enkelte vigtige Dele ivcrrksat ved scerlige Anordninger. Ved Siden af de to ovenncrvnte Forordntnger af 1783 fortjener iscrrFdg. 31 Mai 1793 at udhceveö, og
det ikke blot paa Grund af de derved tilstedte Creditoplag i
alle Soe- og Handelsstader i begge Kongeriger, men og fordi
den forlod den saa holt anpriste endnu over 50 Aar senere af
andre betydende Stater vedligeholdte Grundscetning, at Lovene,
deels ved umiddelbar Befaling, deels ved forhoiede Afgifter bor
dringe de Handlende til at fege Varerne paa de Steder, hvor
de faloe fra forste Haand **) og til at lade dem komme med
Landets egne Skibe. Forordningen'har derimod udtalt den sunde
og oplyste Handelspolitik, som nu omsider er ncer ved at have
ringen paa Hjerte,

at bortfjerne

den

m islige

O m gang,

hvortil
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fundet almindelig Anerkjendelse, at der bor overlades Handele»
frit Valg i at söge Varerne hvor det stndes fordeelagtigst, og
benytte de Befordringsmidler, hvormed den er bedst tjent. Som
eil til Toldvcrsnet hörende Anordning fra hiin Tid fortjener og
Fdg. 17de Dec. 179-1 at bemcrrkeS, der vel lun angik en enkelt
Gjenstand, men dog var af stör Viglighed. Den nedsatte
nemlig de forhen paabudne umaadelig hoie Afgifter af Vine og
Druebrccndeviin til minbre end det Halvc; uden hvilken Nevsoettelse
der ikke künde vcere nogen Tanke om at Fdg. 1793 künde, hvad
denne betydende Vareklasse angaaer, have den Virkning til
Smugleries Afvoergelse, som derved blandt andet var tilstgtet.
Disse og flere hensigtsmcessige Forandringer i Toldlovene bleve
optagne i den almindelige Forordning om Tolden og KjobstadConsumtionen, det udkom Under Iste Febr. 1797. Denne Lov
gaaer langt ud over det Standpunkt, hvorpaa Told- og Handels-Lovene til den Tid holdt dem, og der ere flere oplyste Lande,
hvori man endnu den Dag idag staaer meget tilbage for samme,
til Er. Frankrig og Sverrig. Man dvcrler med fand Glcrde
saavel ved de lyse Grniidscrtningcr, som dcns Prcrmisser med
stör Klarhcd og Styrke forkynde, som ved den hele Gjennemarbeivelse disse have faaet i selve Forordningen, der vibner om
stör Noiagtighed, Sagkundflab og grundig Overveielse. Er der
end i Enkelthederne Meget, som under den senere Udvikling
med Grund er afandret, eller endnu kan trcrnge til Forandring,
saa maa denne Lov dog, isccr under Hensyn til den Tid, da
den udkom, anerkjendes som et ganske fortrinligt Arbeide. Den
har blandt andet ophcevet den storste Deel af de crldre JndforselSforbud og alle Udforselsforbud. Den indbragte derhos
en langt storre Forholdsmcrssighed i Toldsatserne, end der for
hen fanvt Sted, ligesom den og fremmedc FortoldningenS Simpelhed og Paalidelighed ved i Almindelighed at Icegge Maal,
Vcegt eller Stykketal til Grund, og kun sjeldent at bruge de
forhen saa brugelige Fortoldnknger rftcr Vurdering. Endvidere afffaffede den adflillige Formaliteter, der besvcrrede Han
del og Soefart mere end nodvendigt, og deriblandt ogsaa en
Mcrngde overflpdige Eeder, der tillige vare forargerlige og for
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Moraliteten skadelige. Den indflroenkede Huusundersogclse in
den de sncrvreste Groendser, bestemte Strafansvaret for Overtrcedelser med stör Lempelighed, og hcrvvede alle Toldforseelser
vedkommenve Sägers Afgjorelse ad scrdvanlig Rettergang. I
viSse Henseender har man endog ikke »den al Anledning forekastet den en for vidt gaaende Liberalitet, dog turde det
vise stg, at det ikke er lose Retninger ad den liberale Vei,
hvorfra denö Bestemmelser hidrorte, men at Forholdene ere
blevne overveiede med rigtig praktist Sands. Saaledes, for
kun at ncevne eet Erempel, har man ved dens milde Straffe
bestemmelser vist nok betcrnkt de sserdeles Forhold, der netop
med Hensyn til dette Slags Forseelser gjore Mildhed nodvendig, naar ikke Loven flal komme i en Sind med Meningen,
der maa vcrre til Skade for dens Haandhcevelse; ligesom man i
SoerdeleShed ikke har overseet den Eiendommelighed ved de almindelige Tolbstraffe, at beviist personlig Skyld ei kan gjoreS
til Betingelse for deres Anvendelse, men at de uden videre
maae gjores gjceldende imod Enhver, der maaite eie de Barer,
der ere Forseelsens Gjenstand, hvilket kun lader stg forsvare
forsaavidt Straffene ei gaae ud over dereS Vcrrvie.
Ligesom den Abgang, den nye Lov gav til at lade mange
Barer komme fra Udlandet, hvorpaa forhen den indenlandske
Industrie var monopoliseret, ikke künde andet end forhjelpe
Befolkningen til billigere Priser paa adflillige Forbrugsartikler,
saaledes bivrog den og til at anspore den invenlandste
Industrie, som, om den end i Meblikket fandt stg trykket, dog
i Lcengden derved hcevedes. Afstaffelsen af de forrige Udforselsforbuv satte og Liv i LanvetS Production, og forte ad
denn« Vei omsider til billigere Priser for dem, der dehovede
Produkterne til Forarbeivelse eller umiddelbart Forbrug. Men
derhoS vandt State» forogede Jnbtoegter i den Told, der blev
at erlcrgge af Barer, der forhen vare forbudne, hvilke iovrigt
ikke desto mindre og det paa mange Stcder ncrsten uden al
Skye vare gaaede ind eller ud, men kun ved Smugling. Og,
hvad der maaskee var nok saa vigtigt for Statsindtcrgterne,
de mange Forbud indeholdt en Fristelse til Smuglerie, som ikke
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lod sig overvinde, men den Baue til Toldsvig, som dervkd opstod, og som fandt Medhold eller Undflyldning i den offentlige Mening, bidrog vist ikke Lidet til at man ogsaa gjordc
sig mindre Samvittighed ved Afgistsbesvigelser, hvor det dog
var tilladt at indfore eller udfore Varene mod Afgift. Udentvivl havde ogsaa de ovenanforte Baand paa Handelen, som
Frdgn. af 24de Mai 1793 loste, en hoist fordoervelig Jndflydelse paa Maaden, hvorpaa Toldovertrcrdelser bleve betragtede.
Navnlig vilde det for Kjobmoendene i vore fleste Provindsbyer,
hvis Forbindelser med Udlandet vare saare indflmnkede, have
vceret saa godt som nodvendigt at tage en Mcrngde Varer fra
Kjobenhavn, som de til lettere Priser künde hente fra noerliggende udenrigfle Handelsstoeber, saasom Lübek. Men hvad
de ikke lovlig künde gjore, blev i det mindste paa mange Steder ved et Spil, der for Alle, paa Tolbopsynei narr, var
vitterligt, ivoerksat saaledes, at flige Varer kom ind «den
Told, og derfor künde sarlgeS til Priser, hvorril Ingen, der
lod dem komme ad lovlige Veie, künde falholbe dem; noget,
der neesten tilintetgjorde lovlig Handel med flige Varer. Jeg
har selv mangfoldige Erindringer fra min Barndom, som gjore
mig dette klart. Den foregaaede Ncdsoettelse af mange overdrevent hsie Toldsatser maatte i Lcengden storstedeels have samme Virkning som Jndforsels- og Udforsels-Forbudenes Ophorvelse, men den ncermeste Folge var dog oste en Jndtoegtsformindflclse, da de, der vare indvante i den hidtil brugelige Omgangsmaade, hvortil og Toldpersonalet for en stör Deel horte,
ikke saa let opgave samme fordi Toldsatserne vare blevne no
get billigere.
Det er vel blevet bebreidet Forordningen som en Halvhed,
at den ikke hcevede alle Jndforselsforbud, og at den for saa
mange Varesorter vedligeholdt Udforselstold. *) Vist nok har
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der under Forholdenes senere Udvikling vceret gründet Anledning til at gaae meget videre i saa Henseende end Forordningen gjorde; men de davcerende Forhold og den davcrrende almindelige Tcrnkemaade frembode dog uden Tvivl ikke uvigtige
Betcrnkeligheder ved at udscette Fabriker, der med Kore Bekostninger vare oprettede paa Statens Regning cller med dens
Opmuntring, for en Concurrence, som de ei künde taale. Ikke
mindre betoenkeligt turde det^ave vceret, om de, der befattede sig
med Forcedlingen af de Raastoffer, som Lovene hidtil havde
ganfke villet forbeholde dem, medens de tillige havde beflyttet
dem ved en hoi Jndforselstold paa Frembringelser af deSlige
Stoffer, nu aldeles intet Fortrin fluide have til at erholde
disse. Den almindelige Mening vilde og i hoi Grad have
vceret derimod; thi man horte den Tid idelig sukke over at vor
Uld, vore Huder og Skind gik til Udlandet, for i forarbeidet
Stand at komme tilbage. Overalt vare de Fleste af dem, som
befattede sig noget med at tcrnke og domme over de herhen hö
rende Forhold, den Tid inddrukne af Merkantilsyftemet, saa at
den nyere Lovgivning, der i en saa mcrrkelig Grad frigjorde
sig for Samme, nagtet alt det, hvori den dog havde lempet
sig derefter, var Gjenstand for Adflilliges Davdel og langt
fra at have Medhold af den almindelige Mening; i Pressen
fandt den saa godt som ingen Understottelse. En Deel Artikler künde og gjerne, uden Forstyrrelse i Produktionen, taale en
lempelig Udforselstold, og Produktionen fandt allerede en betydelig Opmuntring ved at en saadan Told traadte istedet for
et Udforselsforbud. Ei Heller var Udforselstolden uden Vigtighed for Finantserne, og naar det i den Anledning er blevet
sagt, at disses Tilstand den Tid ikke krcrvede flig Told, saa
turde det efier det Ovenanforte vare klart, at Finantsernes
Trang tvertimod den Gang var meget storre end i en senere
Tid, hvori Udforselstold paa mange Artikler blev vedligeholdt,
fordi Finantserne ei künde undvcrre den. I al Fald var Ud
forselstolden paa den norfle Trcelast og andre norfle Producter
en med Hcnsyn til de ovrige BeskatningSforhold saa
velbegrundet, ja man kan vcl sige nodvendig, Afgift, at der ei
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fornuftigviis künde vcere Sporgsmaal om at ophceve den. For
Resten indeholder Slutningcn af Forordningens § 1 saavelsom
de i Tarifens § 361 ved Varenes Benavnelse gjorte Bemcerkninger, at det af Jndforsels Forbuddene, som var det meest omsattende, navnlig mod fremmede Sirtser og Kattun er, Klceder
og flere uldne Varers Jndforelse i Danmark*), kun stulde
gjcrlve indtil videre. Det blev dog staaende ved Magt indtil
det ved Frdgn. 2ven April 1814 blev saaledes lempet, at hine
Varer künde indfores, men kun ved Kjobenhavns Toldsted, og
saaledes, at de der stulde bortstrlges ved offentlig Anction, og
30 pCt. af Auctionens Bruttobclob erlcrgges i Told. Senere
er, efter at forst disse Varers Toldberigtigelse var blevet tilladt paa flere Steder (Frdgn. 16de Marts 1831) denne hele
Fortoldningsmaade forandret ved Frdgn. Iste Mai 1838,**)
og Tolden paa bemeldte Varer bestemt efter Vcegt under visse
Classificativner, men dog vedbleven at vcere meget hoi, deels til
nogen Bestyttelse for de indenlandste Fabrikker, deels fordi den
betydelige Jnvtcegt, som Fortoldningen efter Forordningen 2den
April 1814 og 16de Marts 1831 mcdforte, over 270,000 Rbd.,
var saa vigtig for Finantserne, at den, fljondt gjennem andre
mindre besvcerende Former og Satser, maatte sogcs vedligeholdt.
Senere have disse Artikler, fljondt Tolden paa endeel af dem
er blevet betydelig nedsat, givet en videre foroget Jndtcrgt, som
de offentliggjorte Tabeller over Jndforfler m. v., saa og Moti-

') I

N o rg e gjaldt ikke bette Forbud,

deholdtes i § 3 S t , og
R ige ,

hvorim od de Toldsatser, der in-

som for Tiden kun

endog vare ret lempelige.

Denne

stulde gjetde i dette
Forstjel mellem bcgge

N ig e r s Toldsystem sandte» for Resten og i de nldre Toldlove, men
A fgiften i N o rg e v a r dog, n a v n lig efter den nsermest forudgaaende
Toldforordning 26de N o vb r- 1762, betydelig heiere end den ble» sat
i T a rife n a f Iste Febr. 1797.
")

RegjeringSforstaget gik ud paa at vedligeholde den ved F rd g n 2den
A p r il 161 4 forestrevne Fortoldningsm aade saavelsom den deri fastsattr A fg ift s Ste rre lse ,

dog at Fortoldningen maatte stee i alle

Kjebstader, der Vare Toldsteder.
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verne til de Standern« Tid ester anden forelagte Udkast til
Love om Toldforandringer, udvise. En meget sagkyndig Forfatter*) har oplyst, hvorledeS den Forogelse Toldbelobet af
dette VareflagS fik allerede i det forste Aar, hvori Frdgn. Iste
Mai 1838 var traadt i Kraft, vidner om at betydelig Toldbesvigelse lige inbtil den Tid havde fundet Stev; og SagenS
senere Gang bekrcrfter dette end yderligere. Det kan vist ikke
omtvivles, at den nuvcercnde Toldlovgivning i denne Henseende
har gjort et stört Fremstridt; men det var dog Grundsatningerne i Frdgn. Iste Febr. 1797, der efterhaanden have fort öS
hen til dette Maal, hvilket den og selv aabenbar har havt for
§)ie, og Frdgn. 2den April 1814 samt 16ve Marts 1831
have beredet Overgangen dertil. Det maa nu vel forekomme
os, at vore Toldlove alt for langsomt og med alt for stör
Barsomhed have bragt os derhen. Men det er dog meget vansteligt nu at bedomme, hvorvidt man havde gjort vel i at gaae
betydelig rastere frem, om det navnlig i 1797 havde vcrret tilraadeligere at tilstede hine VarerS Jndgang imod en hoi JndforselStold end indtil vivere at vedligcholve det Forbud, der i
mere end et halvt Aarhundrede med Hensyn til FabrikerneS
Ophjelpning havde bestaaet. Det var i det mindste den Tid
en almindelig Mening. at de Fabriker for flige Barer, hvori
i Folge Opmuntring sra Regjeringens Sibe störe Capitaler
vare anvragte, ikke künde vceret reddede derved, at en hoi Jndr
forselSkold indtraadte i ForbudetsBSted, i det man antog at
samme vilde have vcrret udsat for grcrndselos Besvigelse, mevens
det ubetingede Forbud dog, navnlig ved Hjelp af Huusundersogelser, lod sig nogenlunde, rigtig nok «fler ErfaringS Bidnesbyrd
kun maadeligt, overholde. Og efter TolvvcesenetS davcrrende Tilstand var denne Mening neppe alveleS »begründet. I 1814
havde man faaet den Tilliv til KjobenhavnS Toldvcesen, at
Jndforsel til denne Hovevstad künde tilstedeS under ganfle scrrdeleö noermere Bestemmelser, og heraf har siden den friere og

* ) Sponneck I. e. 2den D eel S . IS S .
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bedre Ordning af Sagen udviklet sig. Ogsaa ere de Tarif
bestemmelser i Frdgn. Iste Febr. 1797, som angaae Udferselstold, efterhaanden deelS ophavede, deelS nedsatte, men det
er dog ikke saa faa Varer, som endnu ere UdforselStold undergivne, og een, nemlig Kinde, er endog, til PapiirfabrikationenS
Bestyttelse, sat meget hoiere end efter hiin Forordning, efter at
Udforselen i en Mellemtid endog havde vceret forbudt.
Det er iovrigt naturligt, at de nye Toldloves gavnlige
Folger, navnlig en Omdannrlse af de under de forrige Forholv opelfkede og dybt indgroede lose Begreber om ToldbesvigelseS Moralitet, kun efterhaanden künde udvikle sig i dereS
fulde Ubstroekning. Denne Udvikling gik maastee endog endeel
langsommere end der til hiin Tid var Grund til at vente.
Faa Aar efterat Forordningen af 1797 var udkommen, blev
det med Hensyn til de Rustninger til Lands og Bands, som
de spcrndte Forhold i Europa krcrvede, fundet nodvendigt betydeligen at forhsie al Told, tildeelS endog under Navn af Ertraafgister at l«gge Told paa de ellerS toldfrie Varer, navn
lig paa Udforselsartikler. Og fra 1807 kastede Krigen vort Toldvcrsen aldeles ud af den Bane, det havde indflaaet. Dog var
Freden ikke gjenvundet, forend Regieringen, ved Fdg. 2ben
April 1814, glk tilbage til 1797, og strar ophcrvede alle senere
Toldforhoielser, ja den gjorde endog, som allerede nyelig bemerket,
noget Fremstridt i denS Strecken efter at frigjore Handelen for
Jndforselsforbud, hvori mach i 1797 havde fundet at maatte
iagttage saa stör Varsomhed. I den ncrrmest paafolgende Tid
foregik vel enkelte Forandringer, som snarere vare i en modsat
Retning *), men der stete dog ogsaa meget som var en Fremstriden i Sammes Aand, navnlig til Ophoevelse eller Nedsoettelse
af UdforselStold. **) Efterhaanden som StatenS finantsielle
')

H e rtll h»re den st-rre D e e l af de forandrede Toldfatser t Frdgn.
20de M a i 1823, saa og P l. 26de J a n u a r 182S, 1l>de Decbr. 1831
og 24d« Decbr. 1834.
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Tilstand blev mindre trykket og Verden sforholdene stillede sig
günstigere for Handelsfrihed, er man blevet ved at gaae stadig
frem ad den ved Fdg. af Iste Febr. 1797 betegnede Bane, og
medenS alle Jndforselsforbud ere ophorte og mange Toldsatser
mcrrkelig nedsatte, ere Toldindtcrgterne betydelig stegne, et Beviis deels paa den tiltagne Beistand, deels paa ToldopsynetS
Paalidelighed og paa en gladelig Fremgang i Maaden, hvorpaa Toldsvig betragteö af de Handlende og af Folket i det
Hele. I denne Henseende har, ved Siden af de lempeligere
og paa mange Artikler efter en sikkrere Maalestok berrgnede
Toldafgifter, det og vcrret af stör Vigtighed, at der er draget
ret virksom Omhu for at hceve de Embedsmcrnd og Betjente,
som Tolvopsynet og Toldoppeborselen er betroet, deels ved at
forbedre deres Kaar, deels ved storre Omhll for Posternes
Bestrttelse. Saavel Fdg. Iste Febr. 1797, som allerede det
tidligere under 30ve Dec. 1795 udgivne Sportel-Reglement for
Betjentene ved Told- og Consumtionsvcrsnet, der blev optaget i Forordningen, havde vel gjort en Deel for at bortfjerne
det i disse BetjenteS Stilling, der var meest uvcrrdigt og meest
aabnede Veien for Utrofiab, ligesom der og fra den Tid blev
sorget bedre for Posternes Vescettelse og Lonning end forhen.
Men meget stod dog tilbage og det er forst ved de senere
Tiders uafbrudte Bestroebelscr i denne Retning at Toldvcesenet
ogsaa i foranforte Henseende er kommet i den onfkelige Tilstand,
hvori det befinder sig.

XXX.
Uagtet de meest omfattende og indflydelsesrige Skridt, der
i det omhandlede Tidslob bleve foretagne for at give de for1825,
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landet og isoer Kjobenhavn, (cfr. Collegialtidenden for 1833 N r . 26j
vakte endog
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fljellige VirksomhedSgrene storre Kraft og Frihed, vare de smn
udgik fra de to i forrige Afsnit omhandlede Commissioner. saa
indflromkede denne Retning sig dog ingenlunde hertil. Den
TidS Regjering var i alle sine Dele gjennemtrcrngt af samme
Aand, og dette künde Heller ikke vcere anderledeS, da hine to Com
missioner havde optaget de meest betydende Medlemmer af de
forstjellige Regjerings-Collegier. Jeg flal kun ncevne nogle af
de mange Bestrcrbelser og Foraiistaltninger, som herom bcere
VtdneSbyrd.
Allerede under 22de Januar 1785 havde Köngen, paa
Forekilling fra Rentekammeret, befalet dette Collegium, ved Correspondance med samtlige Amtmcend i Danmark at scrtte det
under Overveielse, om ikke Landet, og navnlig Bondestanden, burde
befrieö for den betydelige og for en Deel Bonder meget byrdefuldeUlighed, som var forbunden med Fricegter, hvilket antogeS
at kunne flee saaledes at Reiserne forrettedes mod Betaling af
de ncermeste Districter og Udgifterne lignedes deels paa hele
Landet deels paa enkelte Stifters eller Amters Hartkorn. Det
er bekjendt, at den saaledes paatcrnkte Forandring ikke forend
omtrent 60 Aar silvigere blev gjennemfort. Gründen laae fornemmelig deri, at det efter de davcrrende Forhold og Forestillingsmaader blev anseet byrdefuldere at betale et aarligt Pengebidrag, end at voere udsat for at forrette en eller flere deslige
Reiser efter Tilsigelse uden Betaling, samt at mange Egne,
der libet vare bebyrdede med Frireiser, vtlde blive livende ved
Forandringen, medenS det antoges (for en Deel Heller ikke «den
Grund) at de Egne, i hvis Lod flige Reiser hvppigen faldt,
ogsaa havde deres Fordeel af den Beliggenhed, som dertil var
Aarsag, og at de saaledes vilve blive for meget begunstigede,
naar disse Reiser endog fkaffede dem et foroget Erhverv. Men
man har dog ogsaa i hiin Bestrcrbelse et Beviis paa den indsigtsfulde Nidkjcrrhed, hvormed den davcrrende Regjering bestrcrbte
sig for at bortrydde alle Hindringer for den frie Brug af de
Krcefter, hvorved Borgern« skulde hjelpe sig frem til Beistand
og Lykke, ligesom det fortjener alt Bifald, at Regjeringen op-
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gav den paatcrnkte Foranstaltning, da den overbeviste sig om
at Forholdene og Meningen ikke endnu derfor vare modne *).
Det vilde ligge udenfor min Henstgt her at anfore den
Rcekke af Anordninger, der i dette Tidsrum ere udkomne
angaaende reent landoeconomiske Gjenstande. Vel bare disse
Vidnesbyrd om den udmcrrkede Omhu oq Jndsigt, hvormed den
Tids Regjering har sogt at satte alle LandvcrsenS Forhold paa
den bedste Fod; ligesom de vist og i dekes Heelhed have havt
en velgjorende Jndflydelse paa denne Landets vigtigste VelstandSkilde. Men dereS Enkeltheder, som desuden i Almindelighed ere
scerdeles torrc og ikke sjeldent have et smaaligt Udseende, staae
dog i en forlidet kjendelig Forbindelse med den Udvikling, hvorom her er Tale. Jmidlertid stal jeg med et Par Ord omtale
Veiforordningen af 13ve Decbr. 1793, forsaavidt den forst har
indfort den vigtige Grundscrtning, at det Skatteprivilegium,
som var hjemlet visse af Landets Jorder, ikke strakte sig til de
Bidrag, som kommunale Jndretninger krcrve. Vel blev denne
Grundscrtning, uagtet den Almindelighed, hvori den blev forkyndt i Forordningens § 26, ikke gjort gjeldende uden med Hensyn til Hovedlandeveies forste Anlceg og Grundforbedring, **)

* ) S e e B e r g s p e s S k r ist over Reveutlow 2 B . S .
Forsatter, der iovrigt ved denne Leilighed,
alt,

16— 22.
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ligesom den kun strakte sig til Pengebidrag. Det fandtes nemlig at, ligesom det var udenfor den hidtil gjceldende TingeneS Orden, at Besiddere af de faakaldte privilegerede Jorder
stulde kunne tilsiges til Naturalarbeider, saaledeS vilve dette og
for den storre Deel af disse Jorder, nemlig Hovedgaardsjorderne,
blive en uforholdsmcessig Byrde fordi der paa samme,
fom ordentligviis da dreves ved Hoverie, ikke fandtes en til
deres Hartkorn svarende Arbeidskraft, medens det og, naar
Arbeidet ydedes af Godsets Bonder, künde synes, at de paa en
middelbar Maade falvt dets Eier til Byrde. Fra denne Synspunkt var det at hiin Grundscrtning alene blev gjort anvendelig paa det forste Anlceg og Grundforbedring af Hovedlandeveiene, da disses feuere Vedligeholdelse bestredes ved Naturalarbeide og de ovrige Veie den Tid med Undtagelse af
Broer paa mindre Landeveie i et og alt besorgedes paa
denne Maade. Men paa den anden Side blev og Pengebidraget til den det frie Hartkorn vedkommende Deel afVeivcesnet sat betydeligt hoiere for dette Hartkorn end for det ov
rige, og ffjondt de i saa Henseende givne forviklede Bestemmel
ser ikke altid forte til et rigtigt Forhold, saa var dog Tanken,
at indfore en Lighed i Byrden, umiskjendelig. Var end det
Pengebidrag, fom de Privilegerede for deres Besiddelse maatte yde,
en ringe Byrde mod den, fom det contribnable Hartkorn havde
i deTilfcrlde, hvor der, efter detS Beliggenhed, blev
ydetNatural-Arbeide af samme, saa havde de igjen storre
Byrde af alle andre i de forstjellige Provindser forefaldende
Veiarbeider, end det contribnable Harkorn, fom enten var uden
for Amtet, eller dog efter sin Beliggenhed ikke havde taget Deel
E a n c e llie -P la c a t 15de s.

M.)
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almindelige Grundscrt
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N o rg e blev med H ensyn til Velarbeide i alle M a a d e r sat lig« med
andre Jorder.
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i selve Arbeidenik. Den i det Hele meget ufuldkomne Lkgningsmaades Ufuldkommenhed vor i hoi Grad blevet foroget deelS
ved adflillige Urigtigheder, der vare blevne almindelige ved An
ordningens Anvendelse, deelS ved den Omstcendighed, at den
Pengevcerdie, der kom i Betragtning med Hensyn til Arbeidspligtighed og Godtgjorelsen for det samme overftridende Arbekde,
var blevet meget forringet, men er iovrigt nu berlgtiget ved Fdg.
29ve Septbr. 1841, hvorefter alt Arbeide saavel paa Hovedlandeveiene sompaa Amtsveiene ordentligviis besorges mod Betaling
og ligelig fordeleS paa alt Hartkorn*). .Men Fdg. af 1793 har
.dog forst indbragt en Grundscetning, der efterhaanden gjorde
sig gjelvende med Hensyn til alle andre kommunale Byrder, forsaavtdt de ikke udredes som personligt Arbeide, men ved Hjelp
af Pengebetalinger, ligesom ogsaa den ene af dtsse Byrder
efter den anden blev forvandlet fra Naturalarbeide til Pengebetaling, (see t. Er. Fdg. af 26de Juni 1844 og 9de Juni
1847**). Det er saaledes af Veiforordningen, at den Lighed
mellem det forstjellige SlagS Hartkorn med Hensyn til kom
munale Byrder, der efterhaanden mere og mere er indtraadt,
har udviklet sig. Selv den fuldkomne Lighed, der nu er indfort ved Lov af 20de Juni 1850, var i det Vcescntlige forberedt ved Stcruderforsamlingerne i Roeskilde for Aaret 1844 og
i Viborg for 1846.
Ligesom det er bemcerket i forste Deel S . 326—332, at
den der omhandlede vigtige Reform i Haandvcerkslovgivningen,
der blev indfort ved Fdg. 21de Marts 1800, allerede var forberedet i denne Periode, saaledes vidne og adjkillige andre i
den Tid udkomne almindelige Bestemmelser angaaende Laug og
*) I
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det evrigc Kjobstads-Ncrringsvcesen, omJndstrcenkninger i.Forbudene mod Land- og Forprang m. v., saavelsom den Aand,
hvori det Slags Love bleve forklarede og haandthcrvede af Collegierne, om Regjeringens Strcrben ester at lesne alle Baand
paa Arbeidsvirksomheden og de indbyrdeS Omscrtninger. Jeg
stal her dog ncrvne Rescriptet 19 Septbr. 1788 og 20ve Septbr.
1793, (kundgjort ved Raadstueplakat af lOde s. M.) der, ved
at tilstcrve Joders Optagelse i Laugene, sogte sra den fiadelrge
og uvoerdige Skakkerhandel, som da var de fleste Jevers Levevei, at kalbe dem til gavnlig Virksomhed. Disse Rescripter
vare imidlertid ikke saa vigtige med Hensvn til den Nytte, som
de bragte Vindstibeligheden, hvilket i alt Fald i den ncrrmeste Tid
var ubetydeligt, som fordi de udgjorde den ferste af de Foranstaltninger. hvorved Regjeringen begyndte at lcrgge Grundvolden for den betydelige Forbedring i Jebernes borgerlige Tilstand, der er strebet frem i en senere Tid. men allerede i det Tids
rum, hvorom her handles, var kommet saavidt, som den ikke
endnu er kommet i alle Lande, navnlig ikke hos vore ncrrmeste
Naboer. Endelig stal jeg bemcrrke de bestemte og kräftige Udtalelser for Bortryddelse af Jndstrcrnkninger i Nceringsfnheden,
som findes i Jnstmr for Magistraten i Kjobenhavn 28de Au
gust 1795 §§ 7 og 13, samt t Jnstrur for Magistraten i Christiania I4de Septbr. 1798 tz§ 5 og 11.
Paa Island blev den tartbundne Enehandel, hvorunder
bette Land igjennem Aarhundreder havde lidt, hcevet i bette Tids
rum. Allerede under 2den Mai 1785 blev der nedsat en Com
mission til at overveie ve Midier, hvorved Islands Opkomst
künde fremmcs, ög som Folge af denne Commissions grundige
og omhyggelige Undersogelse, hvori, som i saa meget Andet, der
i hiin Tib blev virket for LandetS Vel, Christian Reventlow
havde en betydende Andeel, blev Monopolhandelen paa Island
ophcrvet og derimod denne Handel aabnet for alle KongenS Undersaatter (Pl. 18de Aug. 1786 og Fdg. 13de Juni 1767).
Der har vel oste vceret Sporgsmaal om en yderligere Frihed
for denne Handel end den, der da blev givet, og to Gange
have Commissioner vceret anordnede i denne Retning, men de
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derved foranledigede Anordninger af IlteSeptbr 1816 og 26de
Decbr. 1836 (hvilken sidste havde vcrret samtlige fire Provindsialstcenderforsamlingers Raadgivning undergivet) indeholde dog
kun enkelte mindre vcesentlige Lempninger i hine HandelSanordningers enkelte Bestemmelser, uden at man fra nogen Side
havde driftet sig til at bringe nogen Hovedforandring i Forflag.
Dog turde nu den Tid vcrre kommet, hvori en mere udstrakt Handelsfrihed lader sig gjennemfore til Landets Bedste. Men at
den Frihed, der i hiin Periode blev givet, var et stört Fremflridt, er Noget, som ikke lcengere Nogen vil ncegte. Den Utilsredshed, som i lang Tid stundom blev yttret as mange Jslcrndere, havde sin Grund den, at de havde vomnet sig saaledeS
til den tvungne Handels faste Priser, at de ikke künde finde sig
i det, der dog var Frihandelens uomgjcengelige Folge, at stun
dom Priserne paa Jndforselsvarerne bleve forhoiede eller at
Priserne paa Udforselsvarerne gik ned. Men efterhaanden
have dereS Begreber om bisse Fvrhold mcrrkelig opklaret sig,
saa at der nu ikke längere künde voere Sporgsmaal om Jndflrcrnkning i den Handelsfrihed, som til hiin Tid blev vunden,
men kun om sammes Udvidelse, navnlig saaledes, at der og tilstedtes fremmede Staters Jndvaanere at beseile Island og
der falholde deres Barer og indkjobe dets Frembringelser *).
Ogsaa paa en Frihandels Jndforelse paa Fceroerne blev der
tcenkt, og i Fdg. 13de Aug. 1790, gründet paa Forflag af en
under 16de Juli 1789 nedsat Commission, hvori ligeledes R eventlow saavelsom Schimmel mann havde Siede, blev det bebudet, at ogsaa den monopoliserede Handel paa Fceroerne flulde
fra Iste Januar 1796 blive frie for alle Köngens Undersaatter, ligesom og Handelen for den Tid, den endnu flulde vedblive
at fores for Kongelig Regning, blev ordnet paa en mere tilfredsstillende og Overgangen til en sri Handel befordrende Maade.
')
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Den da befluttede Frihandel blev imidlcrttd ikke i sin Tid tvcerksat, da Fcrringerne, af Frygt for, under en saadan ikke at blive
saa vel og billig forsynede som ved den Kongelige Handel,
fugte om derfor at maatte fritageS, og efter Kongelig Resolution
21de Decbr. 1796, kundgjort ved Pl. af 27de s. M ., skulde
Sagen beroe indtil videre. Senere have og, naar Sagen paa
ny var kommet under Overveielse, ved den endelige Afgjorelse
de Tvivl faaet Overhaanv, som der ere opkaftede om Gavnligheden af en saadan Forandring, hvilken ogsaa i lang Tid
synteS at vcere mod BeboerneS Onske. Det er saaledes endnu
blevet ved den i 1790 trufne midlertidige Jndretning med de
Lempninger, som Tiden har gjort tilraadelige *). I de senere
Aar er derimöd Tilboielighed til Frihandel vaagnet hos Fcrringerne; og ligesom Meningen her i Landet upaatvivlelig nu er
til Fordeel derfor, saaledes er der ogsaa Udsigt til at den omsider vil komme til Udfsrelse.
For Norge blev i det omhandlede Tidsrum flere Foranstaltninger trufne, der, i Forbindelse med den forhen omhandlede Fdg. af
6te Juni 1788, vise hvorledes ogsaa bette Riges Opkomst laae den
TidS Regjering varmt paa Hjertet, hvorom den og allerede ved sin
forste Begyndelse havde givet et talende Vidnesbyrd, (see oven
S . 39). Som en Foranstaltning af bette Slags skal jeg
ncevne det crldre, men da alveleS forfaldne, Kongsbergffc Berg
seminartumS Gjenfodelse i en udvidet og forbedret Skikkelse ved
Fundation af 5de Mai 1786. Til Beviis paa denne JndretningS Vcrrd og Betydenhed kan det vcere tilstrcekkeligt at paaberaabe sig det VivneSbyrd, som Professor Schweigaard giver
saavel i Almindelighed om den velgjorendeJndflydelse, som den
danske RegjeringS med stör Udholdenhed fortsatte Bestrcebelser for
Norges BergvcerkSdrift har havt**) paa Landets Opkomst, som og
i ScrrdeleSbed omJndretningerne paa Kongsberg, hvorved denne
Stad vär blevet Scrdet „for den sturste Sum af Kunstfcerdighed

' ) O m alt d«tte kan m an og eftersee B e rg sse 2 D . S . 2 3 2 — 239.
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og praktifl Kundflab". Naturligviis have de mange Millioner,
som KongSbergö fluffende Gruber, saavelsom andre uheldige
Bergforsog, have opflugt, ogsaa staaet for denne Forfatters flarpe
og overfluende Blik, men ligesom Han dog antager at Regjeringens Virksomhed for Bergvcerksdriften i det Hele har havt
overveicnde gavnlige Folger, saaledes taber hiint Foretagende af 1786 ikke sin Natur soin et Leed af Regjeringens
omhyggelige og heiisigtSmcrssige Bestrcrbelser for Norges
Opkomst, om der endog i Meget af hvad dermed staaer i
Forbindelse maatte voere indlobet fladelige Feilgreb, som i al
Fald maatte tilflrives den lokale Bestyrelse. Til de foranforte
Bestrcrbelser fortjener det og at regnes, at det ved Pl. 9de Aug.
1781 indtil videre gjorte Forbud mod Brcendcviinsbrcenden i
Norge blev ophcrvet ved Fdg. 22ve Juni 1792, som tilstedte
Brcenderiers Anlcrg i dette Riges Kjobstcrder, under lige Afgifter som de der vare paabudne i de danfle, med Undtagelse af
Kjobenhavn. Det synes, at denne Anordning ikke har vcrret
af meget indgribende praktifl Vigtighed, men at Nordmcrndene
i det Hele fandt sig bedre ved at tage dereS Brcendeviin sra
de danfle Kjobstcrder, hvorfra det naturligviis künde indforeS
afgiftsfrit, eller fra de SleSvigfle eller Holstenfle, hvorfra det
künde indfores imod en Jndforselsconsumtion, der svarede til den
Formalingsafgift, der erlagdes i Kongerigerneö Kjobstcrder, end
ved selv at virke Brcendeviin af de Kornvarer, hvoraf de dog
maatte lade sig tilfore en betydelig Mcengde. Men Retfcrrdighed krcrvede dog, at de norfle Kjobstcrder fik Leilighed til,
mod lige Afgift som den, der gik af det Brcendeviin, som blev
det tilfort fra Danmark eller Hertugdommene, selv at brcrnde
og dersom denne Leilighed kun lidet blev benyttet, saa maa
Gründen dertil for en Deel have ligget i , at der ikke fandteS
den Dygtighed, hvormed man her drev denne NcrringSvei (hvori
man dog ikke Heller den Tid havde bragt det vidt). Da nemlig
Kornvarerne uden Afgift künde indfores fra Danmark og Her
tugdommene, saa var der dog under iovrigt lige Driftighed
fuldkommen Ligevcrgt, hvilket og den ovenmeldte, med stör OmhMellghed og Noiagtighed udarbeidede, Anordning overalt har
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havt for Die. Vel blev den Omstcrndighed iilbage, som ikke
ad Lovgivningens Vei künde afhjcrlpeS, at TranSportudgifterne for Brcrndeviin maatte blive ringere end for det Korn
hvoraf det künde forarbeides, men dette var dog ei af starre
Betydenhed, end at vet maatte kunne overvindeS ved det Erhverv og de andre Fordele, som Brcrndeviinsdrift medforer.
Af starre Vigtighed var imidlertid Frdgn. 22de April
1795, som hoevede mangsolvige Baand, der ved oeldre Anordninger for Norge vare lagt« paa Skovbruget, paa Skoveffecters Tilvirkning ved Saugbrugene, samt paa Trcrlasthandelen.
Norges nylig ncrvnte udmcerkede Statistiker *) regner denne
Forordning til de indgribende og velgjarende Foranstaltninger,
hvorved den Tivs Regjering bidrog til at fremme Handelen
og de i Forbindelse dermed staaenve Nceringsveie. Hertil hensarer Han og saavel Frdgn. 31te Mai 1793, som Told- og
Consumtions-Anordningen Iste Febr. 1797. Vel forbinder Han
dermed den Wring, at det var til stör Skade, at den trykkende Troelasttold, der i Forening med Trcelasttienden udgjorde
iz Sp. af Lcesten, fremdeles blev staaende. Men dette kan i
en saa indsigtsfuld og billigt dämmende Mands Mund kun
vcere en Beklagelse, ikke en Klage; thi da de norfle Eiendomme hvoraf Skovene udgjare en saa vcesenrlig Bestanddeel, efter
deres Bestaffenhed ingen umiddelbar Skat af nogen Betyden
hed künde bare, saa var det, for at nogenlunde Lighed mellem
de forstjellige Statsdeles Beflatning künde finde Sted, nodvendigt,
at der maatte udredes en ikke ganfle ringe Skat af dereS Producter, naar de udfortes. Hermed er det og vedblevet i Norge
efter at det var kommet ud af stn Forbindelse med Danmark,
og uagtet der strar efter denne Begivenhed opstod en for Afseetningen af NorgeS Skovprodukter holst uheldig Periode, navnlig fom Folge af de engelste Toldlove, hvorved Trcelasttolden
blev i hoi Grad trykkende, saa varede det dog lcenge inden
Storthinget vilde tilstaae den Lempelse, hvortil Skoveierne k
* ) I. o. S .
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den Tid vare megct trcengende. *) Ogsaa Forordningen om
Handelms Frigivelse i Finmarken af 5te Septbr. 1787 ncrvner
Schweigaard blandt de for Handelen fordeelagtige Anordmnger fra hiin Tid.
Den störe Omhu. hvormed de Mcend, der stode i Spidsen for den davcerende Regjering, ogsaa toge sig af NorgeS
Anliggender, fortjener at erindres paa en Tid, hvori de, der
fere Ordet i Pressen, ikke synes at have noget Begreb om den
lige Kjcerlighed, hvormed disse Mcend omfattede det hele Fcedreland, uden Hensyn til de tre forfljellige Nationaliteter, hvoraf det da var sammensat, men de derimod gjerne ville bringe
Folk til at troe, at den tydste Nationalist, som de for en saa
stör Deel tilhorte eller dog stode meget ncrr, var den. der laae
dem ncrrmest paa Hjerte, Noget, som Ingen, der vil forfolge
deres Virksomhed, kan stge. Ogsaa hvad jeg her har oplyst,
bekrcrfter hvad jeg andelsteds har sagt, navnlig om Schim
melmann og Reventlow, at de bare alle Statens Dele,
Danmark, Norge og Hertugdommerne, med lige Kjerlighed k
dereö Hjerter. **)
')
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Blandt de mange andre Foranstaltninger, hvorved den davoerende Regjering har givet VidqeSbyrd om sin, stedse af et
overfluende Blik over Forholdene, ledsagede Omhu for at for
tedle den hele Retö- og Folketilstand i alle Statens Dele, bor
jeg ikke forbigaae Frdgn. 16de Marts 1792 om Negerhande
lens Ophoevelse. Denn« Lov maatte saa meget mere tjene til
vor RegjeringS Forherligelse ikke blot her hjemme, men og i
Uvlandet, som den deri gik forud for alle andre Regjeringer.
En Vife af P . A. Heiberg, saavidt jeg erindrer til KongenS Fodselsdag 1792, „Fred med Konzerne paa Jorden" o. s. v.,
som lange holdt sig i Alles Munde, udtalte sig flarpt over de
betpdeligste af Europas andre Regjeringer, men endte med vor
Konges Priis, hvis Kjcerne indeholdeS i den Strophe „Tan
kens, Bondens, Negrens Lanke Han med adel Kjakhed brav". —
Om just ikke af disse poetiffe Linier, saa maa der dog af meget
andet, som da blev yttret i Pressen fluttes, at man endog i
hiin Anordning saae mere end der virkelig laae deri, nemlig
Ophavelse af Negerflaveriet, istedetfor at den kun bod at Negerflavers Jndforsel til vore vestindisie Colonier siulde ophore,
og det dog forst fra 1803. *) Allerede bette var imidlertid et
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stört Skridt, og vistnok alt hvad der for Lsieblikket künde gjores, naar det ei stulde blive til Adelceggelse for Colonierne og
til Fordcrrvelse for selve dem,'som man pludselig gav en Frihed, som de aldeles ikke vilde vide at bruge paa en tilborlig
Maade. Regjeringen indflrcrnkede sig til for Tiden at giere
Ende paa de Skjcrndigheder, som vare forbundne med NegerneS Opkjeb i Afrika og Overferelse til den vestindifte Colonie, men den gjorde sig Haab om at der efterhaanden vilde
fremspire en stör Forbedring i den paa Colonien vcerende Ne
gerstammes Tilstand saavelsom i dens Scrdelighed, naar den,
irden nye Tilgang af aldeles raae Slaver fra Afrikas Kyster, stulde vedligeholde sig selv. Dette vilde nemlig ei blot
vcrre en vigtig Bevceggrund'for Herrerne til en mildere Behandling mod samme, men det vilde og, som ForordntngenS Prcemisser udtale, tilstynde dem til at fremme Negernes Wgtestaber, Oplcrrelse og Scedelighed. Vistnok har man og tcrnkt sig,
at dette i Tiden maatte fore til en omfattende Forandring i
deres hele Retstilftand, og strar blev der givet Befaling til at
sorfatte en nye Negerlov. Afflaffelsen af SlaverS Jndforelse
blev derhos, som alt bemcerket, udsat til Udgangen af Aaret
1803, og for den ncrrmeste Tid fegte Lovgiveren endog at frem
me samme ved at tilstede alle Nationer, den at deeltage, (hvilket
forhen kun stod aabent for det danfke Flag) og endvidere at
tilstaae dem, der i den Tid indferte sunde og friste Regere adflillige Fordele. Der blev fremdeles givet Udsigt til Understettelse for de Plantageeiere, som vilde benytte dette Tidsrum
til at forsyne dereS Plantager med de fornodne Regere, og Ne
gerinder. Det var nemlig af de derom anstillede Undersogelser
blevet klart, at det davcrrende Negertal ikke vilde vcrre tilstrcekPrcrm isser indeholde og hvad M a n allerede tidlkgere her havde foretaget L denne R e tn in g.
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keligt til at vedligeholde den til Dernes Dyrkning fornodne
Stamme; det har endog senere viist stg, at denne selv med
den Tilgang den fik i hine Aar ikke künde vedligeholde stg i
det fornodne Tal, men Aar for Aar var i Astagen, Noget
som allerede maatte folge deraf, at den ei künde faae Tilvcrrt
uden ved Fodfler, (der desuden ikke blandt Negerne foregaae
i det ellers scedvanlige Forhold), men derimod maatte live Afgang baade ved Dodsfald og ved Frigivelser *). Det er saaledes klart, at Regjeringen, fljondt den uden Tvivl fortrinSviiS
blev ledet ved Folelsen af Mennestehandelenö Afflyeligheb, dog
ikke umiddelbar havde overladt stg til denne Folelses Tilflyndelser, men taget det under noiagtig Overveielse, hvorledes bunt
Onde künde afhjcelpeS paa en for Negerflcrgtens eget aanvelige og legemlige Tarv gavnlig og med Statcns Velfeerd i det
Hele forenelig Maade. Forordningens Prcemisser ere endog
synderlig kolde og torre, men det var upaatvivlelig baade fand
Klogflab og rigtig scedelig Takt, at den dybe Uvillie mov Negerflaveriet og Negerhandelen, hvoraf Regjeringsmoendene vist
vare gjennemtrcengte, ikke blev udtrykt i Losen, thi ibet Lovgiveren fandt det nodvendigt, at lade endog den stdste vedblive
endnu i 10 Aar, vilde det have vcrret livet sommeligt at udtale hiin Folelse, ligesom dettr og künde opveekke Forhaabninger om en rastere Fremstriden mod det, der var Hans endelige
Formaal, end Han faae stg istand til at opfylve. Den matte
Talemaade: „ I Hensyn til de Omstcendigheder, som ere forbundne med Slavehandelen paa Kysten Guinea og de der
kjobte NegereS Overfart til Bore vestindiste Der", stob derfor

* ) Forordningen
T id

viser,

hvad

der

v a r stsrre M a n g e l paa

senere T id h a r dog,

og

Lovrigt er bekjendt,

at

D e t er fornemmelig

et forunderligt stört A n ta l af Q vindespersoner viser

fig, og det ligesaavel i den frie som i den ufrie B efolkning.
S.

L49.

den

som indeholder Resultaterue af Folketcel-

lingen for 1845, et modsat Forhold viist fig.
B y e rn e

I

som m an til Erem pel kan see af den D eel af

det statististe Tabelvcerk,
i

at der den

Negerinder end paa Negere.

See

S7

vist nok bedre i denne Forordnings Prcemisser end Ord, der
udtrykte en flarp Misbilligelse af dette Uvcesen. Forncevnte
Lov viser iovrigt ogsaa, hvorledes Lovgiveren, Finantsernes
betrcengte Tilstand nagtet, maatte bringe Offere for at fremme
de Reformer, som Retfoerdighed og Statsvellet krcevede, stolende
paa at Statens Kreefter dog ved denne og flere Reformer
vilde saaledes styrkes, at Finantserne efterhaanden igjen vilde
kunne komme paa Fode. *)

XXXI.
Nagtet Sagen om Negerhandelens Ophcevelse vist nok
ogsaa fra den statsöeconomiske Eide blev grundig overveiet af
de Mcend, der bragte den til Udforelse, saa har dog en hoiere
Betragtning ligget paa Bunden deraf, og det er dette der har
givet den Adkomst til at indtegnes blandt de störe Foretagender, som forherligede den davcerende Regjering. Denne Ad
komst vilde ikke kunne svoekkes, hvad man end vilde domme
om denne Foranstaltnings Folger, en Dom, som dog, saavidt
jeg skjonner, ikke künde andet end blive sordeelagtig, menhvorover jeg saa meget mindre her stal udbrede mig, som den vilde
fore til en vidtlostig Undersogelse over den Roekke af Begivenheder og saavel umiddelbare som middelbare Regjeringshandlinger, hvorunder disse Folger have udviklet sig. Jovrigt
vilde Heller ikke de Love og Foranstaltninger, som ncermest
have sigtet til at hceve Nationen til et bedre aandeligt Liv,
vcrre ganfke fremmede for vor ncervcrrende Undersogelse. For
at retfcrrddiggjore den Regjering, i hvis Hcrnder Statens Velsoerd kom sra 1784, mod den Bebreidelse, at den ikke opfordrede Statens yderste Kraft for uopholdelig at bringe dets
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forfaldne Penge- og Finantsvcesen paa Fodc, har jeg sogt at
udvikle, hvorledes den med klar Bevidsthed og med god Foie
har indftrcrnket sin umiddelbare Birksomhed for dette Formaal,
fordi den indsaae, at det dog ikkr grundig og varig lod stg
gjennemfore uden jevnstdeS med en Rcrkke af Love og Foranstaltninger, under hvis Beskyttelse Borgernes Virksomhed künde
arbeide stg op til et forhoiet Liv. Det er for saavidt rigtignok ncrrmest hvad Regjeringen gjorde for de materielle Krcefters Udvikling og Frigjorelse, der Hörer indenfor den Krebs af
Betragtninger, hvortil vi her overlade os. Men da In 
gen vil ncrgte, at Alt hvad der fremmer et Folks OplySning
og Forcedling ogsaa bidrager til at forhoie, ordne og bestytte
dets Kraft til at forffaffe stg de materielle Goder, saa maa
dog hitn Retning ikke kadeS ganske nde af Betragtning.
Mange Regjeringsforetagender, som vi i det Foregaaende have
omhandlet, fordi de have bortryddet Hindringer for en hensigtsmcessig Benyttelfe saavel af Landets Eiendomme som af
Borgernes materielle Krcrfter, have dog tillige havt en Jndvirkning paa den aandelige Side af Samfundet, hvorved og
saa deres Betydenhed for Nationalvelstanden er blevct forhoiet.
Nogle af de fra Landbocommissionen udgaaedeLove have endog ncermeft havt til Formaal at fkaffe Bonden en paa en vedborlig NetStilstand gründet Folelfe af Borgervcerd, men de
have dog tillige mcrgtig bidraget til, at Han har benyttet de
Leiligheder, som de iovrigt foregaaede Forandringer i Landbolovene havde givet Ham til en bedre Anvendelse af sine Jorder og af fin Arbeidskrast. Ligelrdes er det vist nok ogsaa fra
den statsocconomiske Side ingen ringe Fortjeneste af den forbedrede Toldlovgivning og Toldindretning, at den har bragt
Borgerne til at betragte deres Forpligtelse til at give Staten
hvad Statens er med storre strdeligt Alvor end forhen. Hvad
de Love og Foranstaltninger imidlertid angaaer, som ncrrmest
have vceret henvendte paa at fremme OplySning og Scedelighed, saa ligge de, nagtet deres utvivlsomme middelbare Gavnlighed for Nationalvelstanden, dog längere borte fra vor Bertagtning. Kun stak jeg i Almindelighed bemcerke, at den Pe-
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riode, hvorom her har vceret Tale, var rüg paa Forbedringer,
deels i den egentlige borgerlige Ret saavelsom i Rettergangsvcesnet (hvilket Heller ikke har vceret lidet vigtigt for at fremme og sikkre Erhvervet), deels i Undervüsningsvcesnet. Ved
hine Lovforbedringer stal jeg saa meget mindre dvcele, som
der neppe er nogen derunder hörende Gjenstand, som jeg ikke
i mine tidligere Skrifter har afhandlet. De omfattende Re
former saavel i Folkeflolevcrsnet som i det lcerde Skolevoesen
samt ved Universitetet, som ivcerksattes i de ncrrmeste 10 s 11
Aar efter Frdgn. 27de Septbr. 1799, ere blevne omhandlede i
det Foregaaende (1,B. S . 289—290, S . 292—293), men
for en stör Deel blev Gründen hertil lagt i den Periode, hvor
om her er Tale. I Henhold til det Foregaaende stal jeg
imidlertiv Heller ikke indlade mig paa nogen udforlig Forklaring om hvad der da stete i denne Retning. Kun stal jeg be
merke, at de Mcrnd, som iscer have staaet i Spidsen for vore
finantsielle og statsoeconomifle Anliggender, Schimmelmann
og Reventlow, ogsaa med stör Kjcerlighed og Jndstgt have
raget sig af Skolevcesenet, deels paa dereS egne Godser, deels
ogsaa som Medlemmer af en i 1787 nedsat Commisston til
at giere Forflag til Almuestolevcrsenets bedre Jndretning, og
af Direktionen for det to Aar derefter stiftede celdste Skolelcrrer-Seminarium i Danmark. *) Den Sidstncrvute, der ogsaa
med kjcerlig Omhu forgede for Skolevcesenet paa de Kongelige
Godser, har ligeledes erhvervet Fortjenester af Universite
tet ved en med stör Flid og Jndstgt gjennemtcenkt Plan til en
bedre Brhandling og Bcnpttelse af detö og CommunitetetS betydelige Jordegods og Tiender, hvilken Plan baade har vceret
til Gavn for Bondergodset og tillige har fort til en Forogelse
af disse Stiftelsers Jndtcrgter, der i TidenS Lob stedse har
udviklet sig til storre og storre Betydenhed, og staffet Universi
tetet (hvis Jordegods og Tiender paa lidet ncer man forhen
havde fordeelt mellem femten Professorer) Midler til baade at

') S « B e r g s e e 2 D. S . 279-264.
7'
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lonne et langt starre Antal Lcrrere, og at anskaffe og vedligeholde flere for Bidenskabernes Fremme fornodne og vigtige
Samlinger m. v., ligesom og Communitetct er blevet sat istand
til rigeligere og sommcligere at opfyldc stn Bestemmelse, at
understette trcengende Studerendc, medens det tillige kan ydc
Nnivcrsitetct cn meget anseelig Medhjcrlp til de forogede Udgister, som behoves for at holde denne Stiftclse paa en tit
Videnflabernes Tilstand og Nationcns Dannelse svarende Hoidc.
Til at fremme hine Forbedringer blev Universitetet gjcnnem
Creditkassen hjulpen med et Laan af 60,000 Rd. *)
Blandt de Midler, hvorved den davcerepdc Regjering havde
sogt at vcrkke Folketö aandelige Krcrfter til at medvirke for de
gavnlige Formaal, hvorfor den selv var i uafladelig Virksomhed,
maae vi ög erindre den Trykkesrihed der ved den kom til Live.
Der var i det danske Folk vidt udbredt cn Forventning om en
ny og bedre Tilstand, hvortil dets Tronarving skulde forhjelpe det, naar de» Tid kom, da Han künde aflose den Re
gjering, som i hanS Faders Sindssvaghed styrede Landet, en
Regjering, der skjondt den i flere Retninger gjorde sig velfortjent
af Landet, dog med Hensyn til nogle af dem, der der laac
Folket ncermest paa Hjerte, snarere havde viift sig som tilbageskridende end som fremflridende. Denne Forventning blev styrket, da man erfarede den Skjonsomhed, hvormed den unge Fyrste
havde valgt sine Raadgiverc, den Klogflab, hvormed Han i al
Stilhed havde forberedt, og den Fasthed, hvormed Han havde
udfort hiin Regjeringsforandring, medens Han dermed havde
formet et saadant Maadehold, at selv de hidtilvmende Magthavere med Anerkjendelse af Hans cedle Fcerd künde uden Uvillie trcede tilbage enten til en anstcendig Hvile eller til Virksomhed i andre anseetc Stillinger. Forrest i hine Forhaabningers
Rcekke var, at det Folkeonske snart skulde gaac i Opfyldelse,
som kort forud under Glaösenes Klang paa Köngens Fodselsdog havde udtalt sig: „Gid Bonden dog eengang flee Net" **).
*) See B e r g s e e 1 D . S . 80—83.
**) Af en til KongenS Fpdselsdag, jeg troer i 1763 flrevet Vife af
B a g g e s e n . Det hele Vers lod saaledes:

Rar ved dette Duste laae og det, at de Baanv maatte loses,
hvornnder den hidtilvcrrende Regjering havde lagt Pressen, og
det navnlig sordi man ventede, at denne vilde fortsoette de Bestrcrbelser for Bondestandens Opreisning, hvori den i en forudgaaet Tid havde forenet sig med Regjeringen, men som denne
fra 1772 havde ladet falde, medens Pressen dog tildeels havde
vedligeholdt den **). Ogsaa fremkaldte denne Regjeringsforandring strax den Bevidsthed hos Skribcnterne, at de nu med
storre Frihed künde benytte Pressen uden at frygte for, at de
under den foregaaende Regjering givne hcemmende Bestemmelser
lettelig vilde blive anvendtc, og endnu mindre for at der, saaledes som det under hiin Regjering enkelte Gange var steet,
sknlde blive tagne overordentlige Regjeringsforanstaltninger,
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G ld Bonden dog eengang stee N et!
I

senere Udgaver har D igtere n forandret adstillige priesentiste B e r 
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hvor man ved disse Beftemmelser ikke endnu künde komme til
Maalet. Det var og saa langt fra, at Regjeringen og Pres
sen den Tid ansaae Hinanden for fjendtlige Magter, at den
Deel af samme, der havde meest Jndflydelse paa Meningen,
arbeidede af alle Krcrfter for at stemme den til Fordeel for de
Reformer, hvormed Regjeringen bestjcrftigeve sig. Forst efter omtrent 6 Aars Forlob hcrndte det sig, at Politimelleren i Kjobenhavn
mod Forfatteren af en spydig Vife i Anledning af den Hoitidelighed, hvormed Folket modtog Kronprindsen efter hanS Formceling,
gjorde Brug af den Magt, der under den oeldre Regjering var
indrommet Ham, til i Visse Tilfcrlde »den Appel at kunne paaIcrgge Forfattere ikke ganste ringe Mulkter. Men det varede
da Heller ikke lcenge derefter forend Lovgiveren tog denne Magt
fra Politiet, og gav en »ye Lov for Trykkefriheden, saa fordeelagtig for den, som man fornuftigviis künde onste, og derhos;saa
simpel som mulig, idet den ingen andeir Grcendse satte for
Trykkefriheden end at den ei maatte bruges til de almindelige
Straffeloves Overtroedelse, samt at Bogtrykkeren stulde noevnes
og maatte vcere ansvarlig for Jndholdet, naar ingen Forfatter,
Udgiver eller Forlcegger knnde opgives *). Denne nye Lov
blev og modtagen med varmcste Paafljonneise, og der hengik
nogle Aar, hvori den gode Forstaaelse mellem Regjeringen og
Pressen vedblev, men feuere blev denne saaledes benyttet, at
Regjeringen stundom saae stg opfordret til at paakalde Straffelovcne imod samme. Dette stete vel kun sjeldent og for det meste
kun naar Forfatterne vare gaaede meget yderlig, og aldrig
greb Regjeringen til nogen proeventiv Forholdsregel mod Pres
sen; end ikke blev der med Tiltalen forbundet Beflag, nagtet
dette meget vel künde have fandet Hjemmel i de almindelige
Love. Jmidlertid fremkaldte enhver Sags Anlcrg ordentligviis
en Strom af Klager over PressenS Undertrykkelse og efterhaanden antog Pressen en mere og mere fjendtlig Strmning, medens den ncrsten ganste glemte fit rette Kald og saaledes kun
') See Iste Deel, S. 69— 71, cfr. S . 267.
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lidet bidrog til at give Regjermgen og Folket gavnlige Oplysninger og Raad medHensyn til de offentlige Forhold. Dette
forte omsider til Forordningen 27de Septbr. 1799, der dog
ingenlunde gik ud paa at lukke Deren for frimodige Undersegelser over Statens Anliggender og ligesaalidet betegnede den na
gen Tilbagegang fra de Fremflridts Grundscetninger, som den
davcerende Regjering hidtil stedse havde fulgt. Alt dette er i
den forste Deel af dette Skrift udforlig udhcevet; kun har jeg
fundet det passende her i körte Trcrk at antyde, hvorledes Regjeringen ogsaa med Hensyn til Pressen har ladet sig fere af
de for den frie Udvikling günstigste Grundscetninger, men kun,
efter gjennem adftillige Aar at have fundet sig siuffet i de
Forventninger den havde gjort sig om, hvorledes den udstrakte
Frihed vilde blive brugt, og hvad den vilde udrette, bestemte
sig til at gjsre Grcrndserne sncrvrere.

XXXII.
Det er oven S . 53 ff. godtgjort, at det vilde have vceret
«reget ilde betcrnkt, om den Regiering, der i 1785 havde kundgjort sin Plan til at ophjelpe Statens Heist mislige Penge- og
FinantSvcesen, havde begyndt med til det yderste at opbyde alle
LandetS Krcrfter for i den körtest mulige Tid at gjennemfere
hvad den i saa Hensecnde havde erklcrret fornedent, at det derimod fortjente alt Bifald, at den for Aieblikket behjalp sig med
de indflrcrnkede Midler, som den uden Overanstrcrngelse af Landets Krcrfter künde anvende, og ievrigt byggede sit Haab om
en fuldstcrndig Gjennemferelse paa den Kraft til at yde Staten
foreget Bistand, som Landet vilde echolde ved de Forbedringer
i dets Love og Jndretninger, som den i flere Retninger var
belavet paa at indfere. For at kunne giere det ret indlysende,
hvor viis denne FremgangSmaade var t Modscetning af den,
som den oftmeldte Forfatter vil at den fkulde have brugt, har
jeg fremstillet de dybt gjennemtcenkte og kräftig udferte Bestrcrbelser, som den samm« Regjering i en lang Rcrkke afAar ved-
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blev at anvende paa at tilveiebringe den forbedrede Ttlstand,
der flulde give Folket fornoden Kraft til at yde det Udfordrede
til at scrtte Finants- og Pengevcrsnet paa en fast Fod. Det
vil og uden Tvivl indsees, at disse Bestrcebelser, ved Eiden
af den ovrige velgjorende Jndflydelse, som de have havt, ogfaa vilde have vceret istand til omsider at fore til en tilfredsstillende Penge-- og Finantstilstand, dersom Fremgangen ikke
flere Gange var blevet forstyrret ved uheldige Begivenheder.
Det kan imidlertid ikke ncrgtes, at det, som jeg og forhen har
bemerket, i sig var en Ufuldkommenhed, at Begivenheder af
denne Art, for hvilke Stater stedse ere udsatte, beholdt saa
megen Magt til at forstvrre Fremgangen. For at kunne komme
paa det Rene med Hensyn til det Sporgsmaal, om denne
Ufuldkommenhed maa tilflrives Regjcringsmcrndenes Kortsynethed eller Svaghed, eller om den hidrorte fra uafvcrrgelige
Omstoendigheder, er der endnu Adskilligt at nndersoge. Det er
vel i det Foregaaende godtgjort, at det vilde have vceret en
Daarlighcd, om hiin Tids Regjering strar vilde have udflrevet
de Skatter, som den vilde have havt behov for uopholdelig
at udfore sin Plan til Finants- og Pengevcrsenets Befcrstelse.
Men der künde endnu sporges, om det ikke i den Rcrkke af
Aar, som forgik inden 13de Novbr. 1799, vilde have vceret
gjorligt, uden Overanstrcengelse af de cfterhaanden styrkede
Folkekrcefter, at soroge StatSindtcrgterne saaledes, at Regjeringen ikke ved de da modte Forhold flulde have vceret i den
Nodvendighed atter at tye til en ny om end kun midlertidig
Forogelse af den Seddelmasse, som, efter hvad der i 1791 blev
kundgjort, stadigen flulde formindfleS. Paa det foranforte Sted har jeg ikke villet forfolge Sporgsmaalet om forogede Skatter udenfor hiin Regjerings forste Tid, fordi det
der var mig nok, at det dengang vilde have vceret et aabenbart Feilgreb. Efterat nu den i den paafolgende Tid udviste
betydende Virksomhed for Folkekrcefternes Udvikling er stillet
Lcrserne for Dinene, vil det vcrre lettere at paafljonne, hvorvidt
denne Udvikling allerede i Lobet af bemeldte Tid maatte vcere
saaledes sremflredet, at der havde vceret Leilighed og Opfo»
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dring for Regjeringen til at benytle sin Besiatningsret for at
flaffe Finantserne en saadan Kraft, at ikke ethvert Stod skulde
scette den nd af Stand til stadigen at forfolge sin Plan til
at give Landet et fast Pengevcrsen.
Forelobig maa det erindreS, at der dog til hiin Tid al
lerede var fleet en Deel as det, der umiddelbar forte henimod
dette Maal. Hvilken Betydenhed det i 1788 i Hertugdommerne Slesvig og Holsteen indforte Pengevcrsen havdc, ikke
blot for disse Lande, men og for hele Statens Finantsvcrsen,
er allerede udforlig forklaret i det Foregaaende (S. 48—49).
Den i 1791 indforte danfl - norske Speciesbank og de i
Forbindelse dermed tagne Beslutninger til Courantsedlernes
Jnddragelse indeholdt den Vei, ad hvilken Kongerigerne unnddelbar siulde gjores deelagtige i hiint Gode, hvilket og ufeilbarligt vilde have vcrret opnaaet, saafremt Ingen Forstyrrelse var
indloben, og paa en vis Maade var det og opnaaet, da, som
allerede bcmcrrket, Courantsedler i nogle Aar gik i Handel og
Pandel saa godt som Solvmynt. Dog viste det sig i de sidste Maaneder af 1799, at denne Tilftand ikke var tilstrcekkelig
befcrstet og i en feuere ulykkelig Tid blev endog den heleBygning omstyrtet. Der var vel allerede megen Skrobelighed i
selve Speciesbankens Jndretning, t. Er. at dens Sedler ikke
ubetingct siulde loses med Mynt, men JhKndehaverne vare
pligtige at tage til Takke med Comiteesedler efter Dagens
Cours*). Men Hovedsagcn var, at Finantserne under ret heldige
')
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Omstcendigheder havde Vanflelighed ved Aar ud og Aar ind
at udholdr det Offer af 750,000 Rd., som det ved de i 1791
tagne Bestemmelser var blevet dem paalagt aarlig at inddrage
af Courantsedlerne, og at det i al Fald blev dem umuligt, naar
Tingene tog en mindre foielig Gang. Det havde saaledeS
vistnok vcrret at onfle, at de havde erhvervet saadanne foregede Jndtoegter, der havde sat dem istand til at staae imod
en Conjunctur som den i 1799 indtraadte Handelscrisis, uden
at maatte gaae tilbage fra den Bane, ad hvilken Man i 1791
havde sogt at hjelpe Pengevcesnet paa Fode. Der sporges
saaledes, om det virkelig i den foranliggende Tid havde vcrret
gjorligt for Regjeringen, uden at forstyrre Virkningen af
sine Bestrcebelser for Landets Opkomst, at styrke Finantserne
ved Hjelp af forogede Skatter. Det maa herved erindres, at
Statsindtcegterne dog i den davcrrende Regjerings Tid vare
blevne ikke saa ganste lidet forogede tildeels ved nye Afgister.
Nogle af disse bestode i Ligninger af visse Udgifter, som det
ved Anordninger, der i hiin Tid ndkom, blev Finantserne forbeholdt at faae erstattede paa denne Maade. Saadanne flal
jeg faa meget mere forbigaae, som de kun vare ubetydelige.
Ei Heller flal jeg tale enten om den overordentlige Formues- og
Jndkvmstflat, der blev paabuden i 1789 (See oven S . 49—50)
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eller om de temporaire Afgifter af temmelig betydrligt Belob,
som ved flere for begge Kongeriger og Hertugdommerne fcelleds Anordninger bleve lagte paa Skibsfarten, som Bidrag
til de overordentlige Udgifter, der maatte anvendes til det danske Handelsflags Beflyttelse, eller om den Afgist, som af liguende Grund engang sor alle ved Fdg. 20de Marts 1790
blev paalagt Hartkornet i Danmark, og ved en anden Fdg.
af s. D. Landdistricterne i Hertugdommerne, men »den at no<gen hertil svarende Afgist blev paabudt for Norge. Derimod
fkal jeg ncevnc, som vedvarende nye Skattepaabud, den under
12te Septbr. 1792 saavel for Kongerigerne som for Hertugdom
merne paabudne 4pCt. Afgift af Arv, der tilfalder Andre end
Descendenter eller Forceldre eller og Sodflende eller disses Born,
hvor de arve med Moder. Denne Afgift gav dog i Begyndelsen kun et meget ubetydeligt Udbytie, thi Middeltallet for
Danmark var for de forste 4 Aar kun.9385 Rd. *); hvormeget den udgjorde for de ovrige Statsdele videö ikke. Allerede
under 13de Januar s. A. var der for Kongerigerne paabuden
en Afgift af alle Boer, der fluttes af Skifteretten, som dog
kun var bestemt til Dcekning af Udgifterne ved de da oprettede
Revisions-Contoirer for Overformyndcriernes Regnflaber. Jmidlertid gav denne i sig lidet heldige Afgift (der ved de Foro-
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gelser, den fik ved Sportelreglementet af 22de Marts 18l4,
§§ 85 og 156, blev endnu uheldigere) et Overstud for Finantserne, hvilket dog har voeret for ubetydeligt, til her ncermere
at omtales. Af storre Betydcnhed var den Fordeel, som Statskassen fik ved den Forandring, der ved Frdgn. 24de August
1791 forcgik med Hensyn til Udelsen af Kornflatten. Denne
Forordnings Hovedhenfigt var iovrigt at ophceve den med den
forrige Naturalydelse forbundne Ulighed i Byrderne og de
ovrige deraf flydcnve Ulemper for Landmanden, men blev dog
under Hensyn til de mange med Naturaloppeborseler forbundne
Udgifter beregnet at give Finantscrne en Fordeel af 75,973 Rd. *)
Ved Frdgn. af 20ve April 1796, deels for Kongerigerne, deels
for Hcrtugdommerne, blev og den Afgift indfort, som endnu,
skjondt under andre Bestemmelser, svares ved Kjobet af fremmede Skibe saavel som ved Skibcs Salg til Fremmedc.
Nathanson anforcr, at alle fornoevnte Afgifter med Undtagelse af dem, der, som ovenmelbt, vare paabudne i Anledning
af de til Flagets Beflyttclse foretagne Rustninger, til hiin Tid
have udgjort omtrent 250,000 Nd. **), hvilket dog turde voere
for hoit ansat. Belobet af Tolden med flere indirekte Afgif
ter havde og faaet Tilvcrrt i den omhandlcde Periode. Ester
Nathanson, S . 514, har det Belob, som Tolden i alle sine
Dele har udgjort over den samlede Etat, udgjort i det forste
Aar af hiin Periode (1785) 2,059,284 Rv., og i sammes sidste Aar (1799) voeret omtrent 460,000 Rd. hoiere, naturligviiS
uden at Tilvcerten i de mellemliggende Aar har vceret ganste jevn.
Det er mcerkeligt, at Sundtolden stet ingen Deel har i denne Til«
voert. Dens Belob stod endog, naar 1791 og 1796 undtages,
hoiest i det forste Aar afhiin Periode (639,776 Rv.), og var netop
i det sidste meget lavere (518,184 Rd.), saa at Tilvcerten fra
1785 til 1799 (der er det, som har det hoieste samlede Belob)
bliver omtrent 589,000 Rd., naar man paa begge Steder fra-

*) See Bergsee tste B. S. 1S6— 19S.
" ) S. 490.
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regner Sundtolden. Consumtionsindtcegtelne (herunder naturligviis alle Formalingsafgister, navnlig og til Brcrndericrne,
hvis hele Afgifl da erlagdes i denne Form, indbefattet), vilde
efter den Tadel, som findes S . 513, naar 1785 og 1799
sammenlignes, vcere stegne med 110,000 Rd. Saa liven denne
Tilvcrrt cnd synes at vcere i Forhold til den, som denne Art
af Afgister har faaet i den sencre Tid, saa kan man dog,
efter den mindre Tiltagelse i Folkemcrngden og i Udviklingen,
som den Tid havde fundet Sted, og naar der tillige tages
Hensyn til det davcrrende mindre paalidelige Tilsyn, ingen
lunde undre sig over, at den ei viser sig storre. Desnden
havde der i en stör Deel af hiint Tidsrum ogsaa vcrret svaret
Consumtion af flere udenlandske Artikler, hvori feuere stete Forandringer deels ved Frdgn. 1 Febr. 1797, deels allerede forud ved nogle forudgaaede Anordninger, hvoriblandt iscer den
forhen ncrvnte Frdgn. 17de December 1794 var vigtig, der
ophcrvede den betydelige Consnmtion, som forhen tilligemed
en hoi Told blev svaret af Viin og fremmed Broendeviin.
Men paafaldende er det, at af hine 110,000 Rd. over
68,000 Rd. falbe paa de norste Kjobstceder, hvis Consumtionsbelob dog i det Hele var ringere og maatte vcere det,
da Satserne baade for Jndforselsconsumtionen og for Formalingsafgiften, med Undtagelse af den der betaltes, naar Forma
lingen fleete til Broendeviin, baade efter Tarifen i Frdgn. Iste
Febr. 1797, § 366 og efter den indtil den Tid for dette Rige
gjeldende med Toldforordm'ngen af 26ve Novbr. 1768 forbundne Tarif, vare i Gjennemsnit kun halvt imod de for Danmark forestrevne, stundom lidet hoiere, men i enkelte vigtige
Satser endog lavere. Skulde jeg danne mig en Formodning
om Aarsagen til hiint synderlige Forhold, saa vilde det vcere,
at der neppe har fundet saa betydelig Besvigelse af Brcrndeviinsafgift Sted i Norge, hvor den »den Tvivl for det meste er
udredet som Jndforselsconsumtion af det Brcrndeviin, som kom
dertil, vel storstedeels fra Flensborg, som i Danmark, hvor
nlovlige Brcrnderier paa Landet vare hyppige, noget som alle
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rede paa Grund af Norges ringe Kornproduction ei let der
künde finde Sied.*)
I alle Tilfoelde er det vist, at de foranforte og de flere
Forhoielser i Statens Jndtcegter, der havde fundet Sied fta
1785 til 1799, ikke have vceret tilstrcrkkelige til at bringe dem
i behorig Ligevcegt til Statsudgifterne, deri indbefattede de
overordentlige, som havde vceret anvendte paa Felttoget til
Sverrig i 1788, og til den kostbare Soebevcebning, som vort
neutrale Flags Beskyttelse krcevede, iscerdeleshed naar tillige
750,000 Rd. af Courantseddelmassen aarlig stulde inddrages.
Der havde saaledes forend de Forhold indtraf, der fremkaldte
Depositosedlernes Udgivelse, vist nok vceret Opfordring for Regjeringen til at henvende sine Tanker paa StatsindtcrgterneS
Forogelse ved omfattende Skatter. Jeg kan Heller ikke andet
cnd troe, at det har vceret Gjenstand for dens alvorlige Overveielse, men at den paa den ene Eide har fundet den da begyndte Oplivelse af Landets Krcester endnu for svag til at
taale nye betydelige Byrder, og paa den anden har gjort sig
Haab om, at komme igjennem med de forogede Jndtcegter, som
künde ventes af de alleredc foregaaede Forandringer, navnlig
ved den Jndflydelse, som de maatte udove paa de indirekte
Afgifters Belob. Det sorekommer mig derhos meget begribeligt, at Regjeringen ogsaa har fundet scerdeles Vanfleligheder
ved enhver af de Bestatningsmaader, som frembod sig, og
nagtet den nogle Aar senere, ilavnlig i 1602, er gaaet ind
paa cn Deel nye Skatter, saa beviser dette ingenlunde, at den
jo ogsaa da erkjendte adstillige ufordeelagtige Sider ved disse
Skatter. Kun var paa den ene Side Nodvendigheden af at
fkaffe Staten forogede Jndtcegter i 1802 blevet langt mere
paatrcrngende, og paa den anden Side Betcenkelighederne i
flere Maader blevne mindre betydende end de vare til den Tid,
der gik forud for Plakaten af 13de Novbr. 1799.

') cfr. oven S . 91.

III

Vi have flere Gange havt Anledning til at gjentage, at
der viltze have voeret hoist uklogt, om den Regjering, som med
Landers unge Thronarving i Spivsen havde sat fig det For
maal, grundig at ophjelpe Landers maadelige Tilstand, havde
begyndt sit Voerk med en yderligere Forogelse af de Afgister,
som under de ncermest forudgaaende Regjeringer havde faaet en
folelig Tilvcrrt. Men i de folgende Aar vare Landets Krcrfter til at bcere storre Skatter blevne styrkede deels ved den Jndstydelse, som den for en Deel ivcerksatte Reform i Landbolovgivningen allerede havde begvndt at yttre, deels ved det Liv,
som Handel og Skibsfart havde faaet under den europoeifle
Sokrig, hvori vort Fcrdreland endnu havde bevaret sin Neutralitet. Men Landet var dog ikke endnu flredet saaledes frei»,
at det künde voere uden Betcrnkeiighed at besvcere det med nye
Skattepaalceg. End ikke Udflistning, Grundbetingelsen for et
ret stugtbringendc Agerbrug, var fuldendt. Det er allerede
oven S . 61 bemerket, hvorledes det tidligere manglede de fleste Godseiere paa Mod og Kraft til at anvende de betydelige
Omkostninger paa dercs BondergodS, som dets Udflistning af
Fcrlledsskabet kroevede, men at dennc Mangel fiden for en Deel
blev afhjulpen ved Fdg. af 15de Juni 1792 i Forbindelse med
den Leilighed til Laan, som Regjeringen gjennem Creditkassen
og paa andre Maader forffaffede dem. Men der maatte naturligviis hengaae en Deel Aar, forinden den fulde Virkning
af disse Regjeringens Bestrcrbelser künde indtrcede. Fdg. 15de
Juni 1792 havde vel gjort alt hvad der künde gjores,'for at
stemme Udflistning, naar dette stulde skee uden betydelige Pengeoffre fra Finantsernes Side; hvortil disse ikke havde Evne.
Men det var dog uden Tvivl det sjeldnere Tilfcelde, at en Godseier künde benytte sig af den Ret, Forördningen gav Ham til,
efter en vis Tids Forlob, at lade sig Renterne af den paa
Jordernes Udflistning og andre til ProductionenS Forogelse sigtende Foretagender anvendte Capital godtgjore ved Forhoielse
af FcrstcrneS Landgilde. Ligesom man vistnok oste ftygtede
for, at denne Fordring, saa retfoerdig den end var, vilde vcekke
Misstemning hos Bonden, der i Begyndelsen paa ingen Maade
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yndede Udskiftning og endnu mindre Udflytning, saaledes var
der vel og mangen flev Bonde, som ikke ved Udlobct a/ den i
Forordningen fastsatte Tid endnu udbragte nogct ret Udbytte
af de heldigere Forhold, hvori Han var kommet. Der- var og
forbunden en Deel Vidtlofiighed og Vanflelighed med paa an
ordnet Maade at oplyse de anvendtc Udgifterö,Storrelse, saavelsom dereS HensigtsmcrSsighed. Mangen GodSeier gav saaledeö Slip paa denne Godtgjorelse og lod sig noie med Udsigten til ved forefaldende Foesteledighed at betinge sig cn hoiere
Landgilde, hvortil Forordningen udtrykkelig hjemlede Ham en
Ret, som Han »den Tvivl allerede forhen havde, men som Han
ikke med Sikkerhed künde benytte saalcrnge ansecte Lovlcerde
erklcerede sig derimod. Men i al Falv krcrvede Hunt Foretagende en Capital, hvoraf Godseieren, selv om Han vilde bcnytte soranforte Abgang til allercde for de davcerendc Fcestere
at forboie Landgilden, dog sorst efter nogen Tidö Forlob fik
simpel Rente. Det er altsaa ganske naturligt, at der gik en
Rcekke af Aar hen inden Udfliftningen overalt var bragt istand,
og at det varede endnu lcengere inden dcns Virkning viste sig
j forogede Jndtoegter for Eieren ellcr Festeren. Bergs oe
anforer, som et BeviiS paa Hirn ForordningS velgjorende Virksomhed, at Udskiftmngen inden et Decenninm derefter var udfort
paa mere end Halvdelen af Danmarks Jordciendomme*). Men
herefter maa der endnu ved Slutningen af den Periode, hvorom her er Tale, have vceret en meget betydende Deel af Landets Jorder, uden Tvivl mere end Halvparten, som henlaae i
Foelledsflab, og af dem, der vare udstiftede, vare der isceriJylland mange, hvor dette enten var forcgaaet saa nylig, eller
udfort saa maadeligt, at det ei endnu havde bidraget meget
til at foroqe Udbyttet. Det er saaledes begribeligt, at det i
Lobet af denne hele Periode fandtes betoenkeligt at la'gge en
ny Skat paa Hartkornet, der naturligviis ogsaa maatte have
rammet den Deel af samme, hvori endnu den for et fremskri') See Bergsoes Priisjkrist tste Deel S .
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dende Agerbrug allernodvendigste Foranstaltning stod tilbage.
De mange andre til AgerdyrkningenS og AgerdyrkerneS Ophjcelpning sigtende Forandringer, som Lovgivningen havde sogt
at fremme, künde tilveels forst endnu senere komme istand og
yttre deres velgjorende Virksomhed. Hvad, t. Er., Hoveriet
angaaer, saa var det mod Slutningen af denne Periode end
ikke bragt til at det overalt var blcvet bestemt. Forst i dens
Slutning udkom den endelige Lov. som gjorde Ende paa alt
ubestemt Hoverie (See 1 Deel S . 278—279); dets AfloSning horte endnu til Undtagelsernc*). Dette gjaldt endnu mere
om Naturaltienden, hvis Aflosning i denne Periode kun var
sogt befordret ved mindelige Overeenökomster; forst over 10 Aar
sildigere bleve Tiendeyderne berettigede til at fordre den aflost,
en Berettigelse, hvoraf der endda ikke i lang Tid blev gjort nogen
spnderlig Brug. Selveiendom og Arvefceste var Heller ikke endnu
indfort uden paa enkelte Steder, fornemmelig paa det Köngen, offentlige Stiftclser eller Lehns- og Fideicommisser tilhorende
GodS. Forst i Slutningen af den omhandlede og i de forste
Aar af den ncerinest paafolgende Periode fik det hermed en ra
siere Fremgang. Bedre Jndstgt og Dygtighed i Agerbruget
var Heller ikke synderlig udbredt i Bondestanden, der i det Hele
ikke i Oplysningen künde endnu vcere kommet langt ud over
det Punkt, hvorpaa den havde staaet under Stavnsbaandet,
der endog forst flulde ophore den Iste Januar 1800,
sijondt dets ved Lov udtalte Ophcrvelse vist nok allerede havde
havt en ikke ringe Jndflydelse paa det indbyrdes Forhold. Af
Alt dette er det klart, at Produktionen baade i Qvalitet og
Qvantitet maatte staae dybt under det, den siden efterhaanden
er blevet, efterat de da til Landbostandens Bedste givne Love
og de flere, der i den senere Periode udkom i samme Aand,
i nogen Tid havde vcrret gjennemforte. Men det vides og at
der af vort Landbovcesens Produkter ikke den Tid blev udfort det Halve, maaflee end ikke en tredie Deel af det Udforse-

') S e e B e rg s-e Iste B in d S . 257.
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len stden, nagtet den stcrrkt tiltagne Folkemomgde, er blevet^
Priserne paa vort Lands Frembringelser vare vel til hiin Tid
meget antagelige, men havde dog langt fra ikke hcevet sig til
den Holde, hvorpaa vi finde samme i den umiddelbar folgende.
Middeltallet af Sjellands Stifts Capiielstarter i Decenniet
1790—1799 var, naar Skillinger bortkastes, for 1 Td. Rüg
3G Rd., for 1 Td. Byg 2GRv. og for 1 Td. Havre IG Rd.,
hvorimod Middeltallet af de ncermest paafolgende 7 Aar
(1800 — 1806) var respective 6 Rd., 3G Rd. og 2G Rd.
Men just i Lobet af dette Tidsrum fik Landet og de forogede Skatter, som dette störe Opsving i Priserne og den
Fremgang, som Agerbrugek efterhaanden gjorde, gav det
Evne til at beere, medens det vist ikke vilde have vcrret lidet
byrdefuldt endnu i den ncermest forudgaaende Tid. Vel ere
soranforte Priser fra det sidste Decennium af l799 ikke lavere
end de, hvormed Landmcrndene finde sig ganske vel tilfredsc
i den senere Tid, men det er Heller ikke scer hoie Priser, men,,
hvad der iovrigt er langt heldigere for Landet, den forogede
Produktion, som har begründet Landmandens Beistand i vore
Dage. Det Liv, der under Revolutionskrigen var kommen i
Handel og Soefart, bragte vel en Deel Formue ind i Landet,
men det maa ikke glemmes, at Opbringelser og Condemnationer
ofte havde paafort Skibsrhedere og Kjobmcend störe Tab, ligesom der og maatte udredes ikke ubetydelige nye Afgifter til
nogen Dcekning af de til Flagets Beskyttelse fornodne Rustninger. Det var for en stör Deel og ved Hjelp af fremmede
under byrdefulde Vilkaar optagne Penge, at vore Handlende
satte sig istand til at strcrkke sig saavidt, som de da gjorde.
Derhos var ikke alt hvad der gik paa Soen, som danst Eiendom, virkelig en saadan. I dens Heelhed künde den Binding,
hiin blomstrende Handels og Soefarts Tid siaffede Landet,
ikke saaledes trcrnge igjennem til den hele Befolkning, som den
Beistand, der i den senere Tid blev erhvervet. Det var den
Tid, navnlig hvad Danmark angaaer, ikke saa meget Landets
Produkter, som Mellemhandel og Fragt, hvorfra Handelen og
Ssefarten fik sin Ncrring. Det var og i dette Kongerige kun
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Kjobenhavn, som tog levende Deel i den TidS Handelsrore;
de ovrige Kjobstcrder begyndte vel under sammes Lob at reise
fig noget af den Vanmagt, hvori de tilforn vare nedsjunkne,
men det gik dermed dog kun smaat. Del er moerkeligt, hvor
ubetydelige Toldindtcegterne igjennem hele bemeldte Periode
bleve i de danste Kjobstcrder udenfor Kjobenhavn. Hos Na
than so n findes der I. e. S . 524 en tabellarist Oversigt vver
Danmarks, Norgeö og Hertugdommernes Toldindtrader i Aarene 1785—1800, hvori vel Jndtcegterne for bemeldte Kjob
stoeder ikke scerligt ere ansorte, hvilket vistnok iovrigt er mindre
heldigt, men hvor man imidlertid maa kunne finde dem, naar
man fra det Totaltal, der er angivet i forste Rubrik, drager
Tallene i de fire folgende Rubrikker, nemlig Dresunds Tvlden,
Kjobenhavns, Norgeö og Hertugdommernes Lold. I de for
ste af bemeldte Aar bliver der efter disse Posters Frädrag end
ikke noer 100,000 Rd. tilbage, og i de sidste kommer det dog
aldrig til 200,000 Rd. Dette künde syncs utroligt ved Ei
den af Toldindtcegterne i de ovrige Rubrikker, der til Erempel
i 1798 er for Kjobenhavn 787/194 Rd., for Norgeö Kjob
stoeder 693,601 Rd. og for Hertugdommerne 346,664 Rd., og
for 1799 resp. 803,270 Rd., 680,730 Rd. og 425,125 Rd.
Men det maa herved erindres, at de i en stör Deel af hiin
Periode gjeldende Handels- og Toldlove medforte, at der vare
adstillige af de meest betydelige Varer, hvormed det var saa
godt som nodvendigt, at Kjobstcrdernes Forsyning maatte gaae
over Kjobenhavn, saavidt den ikke, hvad der idetmindste paa
nogle Der uden Tvivl var det almindelige, stete igjennem en
flamlos Smughandel. Ved Fdg. af 31te Mai 1793, 17de
Deo. 1794 og Iste Febr. 1797 stete vel betydelig Forandring
heri, men den indgroede Vane gjorde dog, at den stdstncevnte
Bei endnu en lang Tid blev temmelig stcerkt bcnyttet; der bleve
og enkelte vigtige Varesorter tilbage, som Provindsial-Kjobstcederne ikke vare istand til at forstaffe fig uden paa en af de
to ncrvnte Veie, f. Er. Sukker og Thee. Iovrigt var en overveiende Deel af deres Fart paa Norge, hvorved der ordentligviis ikke var Jndforselstold eller Udforselstold at betale af de
8'
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Vare de forte. Men heri ligger dog ogsaa, at deres Handel
var meget indskrcenket, og vedblev at vcere det gjennem hele
forncevnte Periode, og fkjondt den under dens Lob hcevede sig
noget, saa var det dog ikke i den Grad, som cnten Norges
eller Hertugdommernes. Tolden i de norste Kjobstader var
allerede i Begyndelsen af hine 15 Aar temmelig betydelig, den
er for 1785 opfort med 569,627 Rd. (i hvilket den end ikke
var 90,000 Rd. for de danske Kjobstcrdcr) og staaer kun for
to Aar noget lavere *). Hertugdommernes Toldintrader
vare i 1785 kun 160,523 Rd., men ogsaa disse vare, som

* ) Allerede

i
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vi have seet, betydelig stegue i Lobet af den omhandlede Perio
de. Dette maa saa meget mere vidne om eir livligere Deelragelse i Handele», som deres Toldsatser vare langt lavere
end Kongerigcrnes og Forbruget af fortoldede Barer meget
dlev indskroenket ved de mange baade locale og personlige Privilegier, som da fandt Sted, ligesom og Altona var, som den
og endnu er, toldsri. Nensynlig har dct fornemmclig vceret
ved Udforsel af deres Produkter at Tolden i Hcrtngdommerne,
de ncevnte Omstcendigheder nagtet, tiltog i et storre Forhold end
i Danmark, selv Kjobcnhavn medregnct. I Norge var det
ligeledes forneminelig Udforselstolden, der gjorde Jndtoegten
saa betydelig, fljondt den ikke endnu i denne Periode havde faaet
dct störe Opsving, som viser sig i de paafolgende Aar indtil
Krigen. Upaatvivleligen havde baade Norge og Hertugdommerne vundet mere end Danmark for deres Produkters Afscrtning ved den danfle Etats Neutralitet nnder den almindelige
europceiste Krig.
Det vil af dct Foranforte vcere indlysende, at der ikke endnn til hiin Tid künde vcere nogen meget udbredt Beistand i
Danmark enten paa Landet eller i de mindre Kjobstceder.
Hvormeget endnu Bondestanden stod tilbagc imvd hvad den
siden er blevcn til, lod sig allerede tilsyne i dens Boliger, dens
Qvcrg- og Hestebescrtning, dens Avlsredstaber, dens Jndboe,
dens Klcebedragt og dens hele Holdning. I mange Kjobstcrder stod det ikke stört bedre med den talrigste Deel af den
cgentlige Borgerstand. Det var i Almindclighed kun Kjobmcrndene, som der gjaldt noget og lildeels havde Formue, og stjondt
Ser af Dannelse og Sands for cedlerc Livsnydelser Heller ikke
hos dem var meget at finde, saa stod dog Haandvcrrksklassen lavere. For mange Kjobstceder vare vel deres Jorder en
ikke ganske ubetydelig Stotte, og de dreves i det Hele bedre end
Bondernes, men dog kun meget ufuldkomment; for cn stör
Deel vare de uudstiftede. Brcenderier vare vel for mange
Kjobstceder en af deres vigtigste Hjcrlpekilder, men det var kun
fordi de ovrige vare saa svagc. De dreves sjeldent som scerlig Nceringsvei, men i Folge den enhver Kjobstadborger i saa
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Henseende tilkommende Ret thvori dog Frdgn. IsteFebr. 1797
§ 354 gjorde Forandring) i det Smaa, og meget flet. Det
var derfor og fornemmeligt Affaldets Benyttelse til Creaturfedning og for en Deel det, der künde besviges i Consumtionsafgisten (der da udelukkende svaredeS af det formalede
Korn), hvorved det blev Vedkommende til Fordeel. Afscrtningen til Landet var da ligesaavel paa nogle af Derne, som det
siden lcrnge vedblev at vcrre i Jylland, meget indskrcenket ved
det ulovlige Brcrnderie, som gik i Svang, og som knn enkelte
Gange blev forpurret ved Angivere. Det var uden Tvivl
kun Sjelland, hvori Smugbrcrnderier vare lidet kjendte. Forsikkringen for Kjobstcederneö Bygninger udgjorde navnlig den
30te Juni 1798 kun henimod 10,300,000 Rd. *), ikke fuldt A
af det nuvcerende Belob. Kjobstadbpgningerne stode og i Almindelighed lavt i Priis, og gave kun ringe Leie.
Alt, hvad der ved de enkelte Communers Medvirkning
og paa deres Bekostning var at gjore for de samme ncrrmest
vedkommende Formaal, stod saavel paa Landet som i de fleste
Kjobstceder paa en lav Fod. Udenfor de enkelte Strcekninger,
hvori der, i crldre Tider ved Statsmidler i Forening med de
omkringboende Bonders anstrcrngende Arbeider, og i de sidstc
Aar paa den i Frdgn. 13de Decbr. 1793 foreflrevne Maade
vare anlagte Kunstveic, tildeels endog i alt for stör Still, vare
Veiene ncesten overalt i en ringe Tilstand. Mange, endog af
de for den indbyrdes Forbindelse vigtigste Veic vare enten
halsbroekkende eller dog saa besvoerlige, at man, naar man kom
frem med Postbefordring, for ikke at tale om den endnu meget
slettere Bondebefordring, maatte finde sig lykkelig ved at tilbagelcrgge 1 Miil i 1^ Time. Bpcrnes Gader horte for en stör
Deel til de allersletteste Veie. Fattigvcesenet havde ingen fast
Ordning faaet, og man blev ei blot i Husenc, men og paa
Gader og Veie plaget af talrige Bctlere. Skolevcesnct var
ikke mindre forsomt; Thinghuse og Fcengfler vare ofte jam-

) S e e Colt. Tid. for 1 ?S 9 , S . 229.
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inerlige, og de stdste ncesten overalt stet indrettede. I mange
Kjobstoeder baade stiklede og sukkede man nok derover, men
naar det gjaldt om at staffe de fornodne Midier, selv til »lie
get indflrcrnkede Forbedringer, krympede man sig. Lonningerne
til Underbestillingsmcrndene i Kjobstcrderne, hvis Aarvaagenhed
og Trostab dog er vigtig for Borgernes Sikkerhed og Velfcerd, vare i Almindelighed saa usle, at de kun ved Hjcelp af
de Gaver, som de til visse Tider indsamlede, künde friste en
kummerlig og ringeagtet Tilvcrrelse. Den hele Maade at vcere
paa var ogsaa i Kjobstcrderne i Almindelighed kun indrettet
efter en meget knap Maalestok, i Scrrdeleshed vare der i
den egentlige Borgerstand kun Faa, som anvendte noget paa
deres egen og deres Borns Dannelse, eller paa hvad der «llers künde tjene til Livets Forskjonnelse eller Foradling. Kjobenhavn havde vel fra flere Sider storre Overvcegt over de
ovrige Kjobstcrder end det nu har, men det havde dog, foruden Almisselemmer i et storre Antal end det for Tiden har,
ogsaa en Mcrngde Familier, der kun havde meget knapt Udkomme. Det havde derhos lidt störe Tab ved Jldebranden
1795, hvilken blandt andet havde besvoeret samtlige Bygninger med en aarlig Assuranceprcemie af ^ pCt. (Frdgn. 17de
Juli 1795, §§ 3 og 12), «n Afgtft, der, om den nu skulde
svares, vilde udgjore mere end den hele siden paabudne BygningSflat, indbefattet derunder det ved Fdg. 17de April 1816 anordncde Vederlag for den da ophcevede Jldstedflat, der atter var et
Vederlag for den ved Frdgn. 6te Mai 1812 ophcevede Kopstat*),

' ) Forst ved P l. l4 d e A u g . 1 8 0 4 begyndte en Nedscettelse i ovenmeldte
heie Assuranceprcemie,

der v ar blevet nedvendig ved den Gjeld,

h v o ri Brandforsikkringen kom ved B ra n d e n i I 7 S S

og

den O r d -

n in g ,

der i den A nledning blev truffeu ved A n o rd n in g 17de J u l i

1795.

Senere blev den efterhaande» yderligere nedsat, ligesom og

den ved bemeldte A n o rd a in g s § 12 Litr. d. paabudne scerllge A fgift til BrandforflkkringenS Adm inistration er o p h -rt;

de Kjeben-

havnffe B ygn in gSe ie re kunne endog i deres Heelhed figes nu at have
deres B y g n in g e r assurerede »den alt V e d e rla g; thi de» Prom ille,
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fslgelig mcre end den hele nuvcerende directe Skat, til State»,
den for Tiden paabudne Krigsflat naturligviis ikke medregnet.
Tilstandene vare solgelig til den Tid endnu baade i Land og
Bye saadanne, at Regjeringen maatte onske at holde Begges
Beboere frie for yderligere Bestallung, idet den künde gjore
sig Haab om, at det indirecte Afgistsvcesen, deels ved den bedre Jndretning, der var givet samme, og som det yderligere
künde modtage, deels ved den Beistand og Udvikling, hvortil
flere nyere Love, isoer Landbolovene, havde nedlägt Spiren,
vilde efterhaanden give en ikke ubetydelig Jndtcegtsforogelse.
Den ovenforklarede ringe Tilstand, hvori de vigtigste kom
munale Jndretninger befandt sig, maatte iovrigt ikke blot som
Vidnesbyrd om det Udviklingstrin, hvorpaa Landet befandt sig,
voere en Grund, hvorfor Regjeringen ikke let künde lcrgge nye
Skalier paa samme, men der var og en anden Side, hvorfra
den ikke künde nndlade at tage den i Betragtning. Det var
nemlig for Landets og Folkets Opkomst uomgjoengelig nodvendigt, at disse Ufuldkommenheder blevc afhjulpne, hvorpaa Re
gjeringen og lcenge havde vcrret betcenkt. Noget var allerede
i den Retning blevet anordnet i den omhandlede Periode,
saasom ved Fdg. 5te April 1793 om Fcengslers bedre Jnd
retning, og ved Veiforordningen 13de Dec. 1793, men selv med
Gjennemforelsen af disse Anordninger, hvoraf navnlig den
forstnoevnte dog var meget tarvelig i sine Fordringer, gik det
kun smaat. Andre hoist fornodne Forbedringer i de communale Jndretninger, som krcevede betydelige Bekostninger, vare
imidlertid forberedede, navnlig af Fällig- og Skolcvcesnet. Det

der endnu efter Plakaten 2<1de M a i 1829 og 12te Febr. 1840 svares af enhver Forkkkringssum i de forste 33 A a r ,
strcekkelig til

at

doekke BrandvcesenetS Udgister,

er end ikke tilder tilforn blevc

dakkede ved en saakaldetSproitesiat, men flden 1625 udredeS a fB r a n d forsikkrlngens M i d le r , der ved m angeaarige O p la g havde faaet en
saadan Tilvkcrt, at den til Lrttclse for B y e n s Eiendom Sm and künde
overtage sig forinevnt«, den ellerS uvedkommende Udgift, cfr. C o ll.
T id. for 1829 S . 5 4 5 — 555 og for 1840, S . 16 1 — 181.
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havde vistnok vceret meget at onste, at Borgernes Krcefter
künde endnu en Tidlang have vceret siaanede for nye Bidrag til den almindelige Statskasse, for bedre at kunne vcrre
til Anvendelse for hine vigtige Formaal. Det fandtes og
siden, da Regjeringen nogle Aar cfter streb til at paabyde omfattende Grundforbedringer i Fattig- og Skolevcesnet, at man
ncesten overall krympede sig for de dermed forbundne Ndgifter, og at Regjeringen maatte lempe sin Ombu for bisse Re
formers Gjennemforelsc med Henfyn til de Klager, der ikke
nden Grund fortes over Beboernes maadelige oeconomiste Tilstand.
,
Skjondt en stör Deel af det i foranforte Henseende An
forte ncrrmest gjclder Danmark, saa var Forholdenc dog i det
Hele, i det minvste ikke i Norge, günstigere. Om bette derimod
har vceret Tilfcelde i Hertugvommerne, saa künde det dog In
gen Forandring gjore i den Slutning, jeg af de foranforte Betragtninger ndleder medHensyn til den Anke, der er fort over
at Regjeringen ikke tidlig nok vilde stride til nye Skatter for
at styrke Statsfinantserne.

XXXII.
Men fornden det Betcenkelige, der efter den davcerende
Folketilstand var, ved at lcrgge en in- Skat paa Landet, frembod og Ordningen af en saadan Skat flere vanstelige Knuder.
Da det i den strar derpaa folgende Periode, paa Grund af
de indtraadte Forhold, ikke lcrngere künde undgaaes, til FinantserneS vorendc Fornodenheder at paalcrgge nye Skatter, maatte
Regjeringen söge at lose bisse Knuder, og den har derved viist
det modne Overlceg og den Jndtrcrngen i Forholdene, som
udmcerker den Tids Love. Men ved at overveie de i 1802
udgivne nye Skattclove feer man ret hvor mangesidige og hvor
overordentlig vanstelige de Opgaver vare, som derved srembode sig, og idet man stal have ondt ved at angive en i det
Hele bedre Oplosning af disse, end den, der indeholdes i de
vedkommende Anordninger, saa finder man dog, at den ingen
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lunde har i alle Maader, vceret heldig. Netop paa Grund af
denne Sagens Beskaffenhed fortjener det saa meget mere Bifald,
at Regjeringm ommede sig ved at udskrive flige nye Skatter,
saalcrnge ikke Nodvendigheden stod klarere for Oinene end det
endnu i den Periode, hvorom her sporges, var Tilfceldet.
Naar det var givet, at der ved en foroget Beflatning
fluide udbringes 1 Million Rigsdaler, eller dog et Belob, som
ncermede sig dertil, saa fremkom den Opgave, hvorledes et saa
betydeligt Belob i et nogenlunde billigt Forhold künde fordeles
paa de forfljellige Lande, hvoraf den danfle Etat da var sammensat, samt de forfljellige Borgerklasser og Beflatningsgjenstande. Denne Opgave frembod mangfoldige Vanflcligheder,
hvorpaa de, der troe sig til saa sikkert at vide hvad Regjeringen i hiin Tid burde have gjort, vel ikke have tankt. Jeg
flal Made mig nogen Udsorlighed i at sorelagge mine Lcrsere
disse Vanflcligheder, med Forklaring over de Tidsforhold, der
gave dem soerdeles Betydenhed til den Tid, hvori Regjeringen
flal have sorsomt at udskrive Skatter, men igjcn formindflede deres
Betydenhed den Tid, da Regjeringen greb denne Forholdsregel.
Kun, hvis det lykkes mig at satte minc Lasere ret ind i disse For
hold, vil jeg kunne stole paa, at de ville komme til en retfoerdig Anerkjendelse af hiin Tids Regjering, og derved ogsaa
sores til en velbegrundet Bedommelse af de senere Tibers Re
gjering. Men jeg vil desuden herved faae Leilighed til at udtale mig over adflillige ogsaa for den fremtidige Behandling af
vore Forhold ikke uvigtige Wmner. Der er iovrigt i det jeg har
at bemarke om de davarende Tilstande meget, som staaer endnu
klarere for mig ved det Jndtryk, jeg har bevaret af hvad jeg
har oplevet, end det kan blive ved den noget omstandelige Udvikling, hvori jeg her maa indlade mig. Men af de Nulevende ere der meget Faa, som ere i Hunt Tilfalde, medens der
ere Mange som blindt hen troe alt hvad der i den senere
Tid er sagt om de Feilgreb, hvorved vore aldre Regjeringer,
selv de af disse, som man dog vil levne nogen AZre, skulle, i
den her omhandlede og flere Retninger, have bragt Landet paa
Bredden af en Afgrund. Jeg maa saaledes voere belavet paa
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at flrive for dem, der forud ere indtagne for en ganffe anden
Mening, og maa derfor finde mig i at vcrre vidtloftig.
Det var for det forste en ikke ringe Vanflelighed, at der,
for ikke at täte om den vestindifle Colonie, (om de ovrige Coloniers og Bilandes Jnddragelse under en nye Beflatning künde
der ei vcrre Sporgsmaal) vare tre forskjellige Statsdele med et
Heist forffjelligt Beflatningsvcrsen og i mange Henseende med
forstjellige Jntercöser og Forestillingsmaader, mellem hvilke det
fornodne Bidrag i et billigt Forhold fluide fordeles. Af disse
tre Statsdele var det Norge, der gav de storste Vanfleligheder,
forsaavidt Sporgsmaalet var om hver enkelt Statsdeels Bi
drag i det Hele. Det er sorhen bemcrrket, hvorledes dette
Rige efter i nogle Aar at have med Snk baaret den i 1762 i
alle Statsdele paabudne Kopflat, omsider blev aldeles fri
for samme, og at dette just ikke gjorde et ganfle fordeclagtigt
Jndtryk her i Riget (See oven S . 55—56) og vistnok Heller ikke
i Hertngdommerne. Det er ogsaa bemcerket, hvorledes Hr.
Nathans» n holder saavel denne Eftcrgivelse, som den ovrigc
lempeligere Beflatning i Norge, for en aldeles ufornuftig og,
saavel mod Danmark, som mod Hertngdommerne uretfcerdig
Begunstigelse. Sandt er det nu rigtjgnok, at Norge i For
hold til dets Folkemcrngde havde ulige ringere Bidrag at svare
til Staten end dennes vorige Dele. Hr. N athan son har
S . 511 opstillet en Tadel over samtlige Jndtcegter af Dan
mark, Norge og Hertngdommerne iAarene 1787—1799, hvorefter Middeltallet af disse 13 Aar vilde blive for Danmark
4,941,734 Rd., for Norge 1,234,228 R d , og for Hertng
dommerne 2,082,336 Rd.*) Bel bestode de forskjellige Statsdeles Jndtcegter ikke blot af Skatter, men en betydelig Deel
hidrorte for Danmark fra Sundtolden, Statsactiverne, Domainerne, Lotterierne; ligesom disse to sidste Jndtcrgtskilder tillige med Kanaltolden udgjorde vcesentlige Dele af de fra Hertugdommerne kommende Jndtcegter, medenS de vigtigste af de
*) B la n d t N o rgeS Jndtcegter antages endda de Jslandste og Fcrrslffe
at vcere indbefattede med dereö B ru tto b e lsb ( S . 4 6 2 — 4 6 3 ).
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Eiendomme, Staten havde i Norge, Kongsberg Solvvcerk, Modum Blaafarvevcerk, Valloe Saltvcerk og Glasvcerkerne, kun
forte til betydeligt Tab*) hvilket ivvrigt naturligviis ikke i for
mierte Tadel er bragt til Afdrag i de derpaa opforte Jndtcegter.
*) As

den Tadel

over Statsudgifterne

i 1605,

der findes hos N a -

thanson S . 5 1 6 — 519 seeS, at de ovenanfsrte Jndretninger i bemeldte A a r paadroge Statskasse n

en Udgift af over 230.000 R d .,

og dette A a r v a r navnlig, forsaavidt K o n gsb e rg Selvvcrrk angaaer,
end ikke det, der havde krcevet den siorste Zubuß, men denne havde
i Slu tn in ge n af forrige Aarhundrede endnu vcrret betydeligt hsiere.
Da

den fcrlleS Sta tska sse

alt for meget blev

besvcrrct ved dlsse

vorende Tilffud til Vcrrkcts D r if t , blev denne forst indskrcrnket ved
Nescript 12te J u n i 1799, og, paa G ru n d af den desuagtet vedvarende

störe B y rd e

for den Kvngelige K a s se , blev det omstder ved

Nescript lOde J u li 1605 bestemt, at Vcrrket ved A a re ts S lu t n in g
stulde

aldeles

indsiilles.

Der

er stden udtalt mange siarpe O r d

deels over dette Bjergvcrrks D r if t ,

men

endnu mere over B e flu t-

ningen af 1805, men fremfor alt over M a ade n , hvorpaa den blev udfprt.

I

A a ls C rin d rin g e r Iste D eel S .

106 ff. kan m an lcrse sig

tll alle de ugunstige D om m e og Form odninger,
ning have yttret sig,
gjor

og

dem til sine, saa sremtrceder det dog,

deler den almindelige M e n in g ,
hvormed Han her,

sonr

i den Anled-

ffjondt denne Forfatter just ikke ligefrem
at Han i Hovedsagen

og den tilbageholdende Lempelighed,

som ved andre Leiligheder,

bidrager endog til at forege Jndtrykket deraf.

udtaler sin Daddel,
Men

Hans Fre m -

stilling er ikke bygget paa egen Undersogelse, og det har ikke liden
San dsynlighed, at den M isste m n in g, som Vcrrkets Otedlcrggelse n a
tu rlig viis maatte opvcekke i en folkerig B y e ,

som havde baade sin

Ncering og den Anseelse, den uod blandt N o rg e s Stcrder, fr a B j e r g vcrrket,

har

har lagt
denes

havt megen Jndflydelse paa de Meddelelser, som Han

til G ru n d .

gamle Kjcrrlighed

E i Heller kan det om tvivleS, at Norm crnfor

det KongSbergste Solvvcrrk blev sat i

heftig Bevcegelse ved dets Nedlcrggelse, og da s-rte til en v is B it terhed

mod den R egjering,

der, sijondt den ellers i fuld M a a d e

havde deelt denne Kjcrrlighed, nu dog omsider havde fundet det nodvendigt at tage denne B yrd e sra Statskasse n ,
nale Folelse har

og at denne natio

havt stör Jndflydelse paa M a a d e n ,

hvorpaa den

agtvcrrdige Forfatter af hine Meddelelser har dannet sit B egreb og
sin D o m over S a g e n t det Hele.

D e t lader sig og tcenke, at den
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Men om man end ikke vilde tage de Jndtcrgter, den ene
Statsdeel udenfor Bestatningen bidrog til Statsfornodenhederne, med i Beregningen, og om man derhos vilde regne na
get for enkelte Toldafgifter, som betaltes i Kjvbenhavn, men
dog bares af Norge, forsaavidt Varene der forbrugtes,
f. Er. Tolden af Sukker og Thee, saa bliver det dog vistnok
at Norges Jndvaanere ei i Forhold til Folketallet svarede
ncer saa meget i Skat, som de vorige Statsdele. Det er
imidlertid en stör Overilelse, naar oftmeldte Forfatter udenviS te m n in g ,

Vcrrkets Nedlccggelse havde fremkaldt trindt omkring i

Norge,

iscer i de ncrrmefte Om givelser, har virket paa den af

og

Ham paaberaabte anseete tydffe M in e r a lo g ,
K ongsberg,
gende.
have.

Dog
Men

der kort efter bereiste

og som har givet et sorgeligt Billede af dette Foretaom
i

alt dette kan

ethvert Tilfcelde

jeg

n a tu rlig v iis

ingen

M e n in g

beholde de ovenncevnte oeconomiffe

Nesultater deres B etyd n in g for Sam m e n lig n in g e n mellem de for.'
ffjellige Statsde le s B id r a g
storre

eller mindre

G ra d

til Statsfornodenhederne,
maatte hidrore

enten de i

fra Feilgreb enten hos

Negjeringen eller hos dens Agenter, ligesom der vist nok ogsaa paa
den anden S id e

er

blevet tabt M e ge t

i de danffe In d ta g te r ved

M o n o p o le r og P riv ile gie r, der vel vare til Nytte for Enkelte, men
Lebyrdende for det Hele.
andre S a g k y n d ig e , at
fuld M a a d e

I - v r i g t indrommer saavel A a l som alte

K o n gsb e rg s E o lv g ru b e r

paa

verlede i Riigholdighed og K n av h e d ,

saa

en scer luneat m an

bpr lcegge for megen Vcrgt paa den Fordeel, Solvvcerket
A a r har givet den norffe S ta tska S se ,
vidt det uheldige Udfald, som

i

ei

senere

n a a r der sporges om hvor-

denne D r if t havde havt siden 1768,

mere eller mindre, havde stn G ru n d i en feilagtig Bestyrelse.

I

al

Fa ld turde de ved Vcrrkets Nedlcrggelse begaaede Feilgreb ikke vcrre
at tilregne
hele S a g

den almindelige
netop

vidner om

Negjering,

hvks

Beh an dlin g

af den

O m h u og Hum anitet, ligesom ogsaa

den M a n d , som da stod i S p id se n af den locale Bestyrelse, v a r en
begavet og meget vel anseet Videnffabsm and,
have en velbegrundet T illid.

til hvem den maatte

Schweigaard

seet, saavel med H ensyn til S p o rg sm a a le t

er, som

vi have

om Bjergvcerkets

Be

styrelse under den danffe Regjering, som i mange andre Henseender
langt mere til Fordeel for denne end de fleste andre, og Hans D o m
turde have en B etydning, som ikke let nogen Andens.
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dere antager dette for en aabenbar Regjeringsfeil. Folkemcrngden turde, hvor Forholvene ere nogenlunde eensartede, vcere
en antagelig Maade at fordele Skatter paa over forfljellige
Statsdele, men naar Forholdene ere meget ueensartede, künde
det blive en hvist urigtig Maalestok. Ved al Skattefordeling
man vist deels den forfljellige Evne til at bcere Bidrag til
Statsfornodenhederne, deels den forfljellige Grad, hvori de
Skattepligtige nyde govt af disse Bidrags Anvendelse, fortlinlig komme i Betragtning; til dette stdste maa der i ScerdeleShed tages Hensyn, naar der er Tale vm Skattepaala'g paa
forfljellige Statsdele, der ikke ere mere fluttede til Hinanden
end Danmark og Norge var. Hvad nu Skatteevnen angaaer,
saa kan det vist ikke med Sandhed ncrgtes, at den norfle
Befolkning i sin Heelhed levede under tarveligere Kaar end
den danfle, men da det dog, hvis Nogen cndelig ikke vilde lade
det gjeldc, vilde blive noget besvcrrligt at fore et tilfredsstillende
Beviis derfor, flal jeg ikke vidcre holde mig dertil*). Derimod vil det i al Fald vcere klart, at det efter de norfle Forhold var meget vanfleligere end det var i Danmark, ad en
ved Lov ordnet Vei med nogenlunde Sikkerhed at ramme Evnen til at tage Deel i Skattebyrden.
Det vil lct indsees, at en Jndtcegtsforhoielse af den Betydenhed, hvorom der her var Sporgsmaal, ei lod sig tilveiebringe uden ved en ny umiddelbar Beflatning af de frugtbringende Eiendomme i Staken. Vilde man have sogt den ved
Forhoielser af de indirekte Afgifter, saa vilde man have udsat sig
for saadanne Besvigelser, at Jndtcrgtsbelobet for Skaten maaflee endog vilde blevet formindflet. Dersom der end ellers
künde have vcrret Tale om at tye til en for alle Statens
Dele almindelig personlig Skat, saa vilde der dog have ligget
en afgjorende Hindring i den Omstcrndighed, at Danmark og
* ) D e t var ei vanikeligt,

at finde en M crngde S a m m e n lign in g sp u n k-

ter, som künde danne en rim elig F orm odning om de indbyrde» F o r h o ld ; men dette vilde fere til en stör Vidtl-ftighed, og dog ikke
give et uomtvisteligt Resultat.
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Hertugdommerne allerede havde en folelig Skat af dette Slags,
men at Norge derfor var blevet befriet. At ophceve denne
Ulighed ved at afflaffe Kopflatten og i Stedet derfor at indfore en nv almindelig personlig Skat, Formuc-, Jndtcrgts-,
Klasseskat, eller hvad man vilve have kaldt den, men som
maatte have vcrret af den Betydenhed, at den erstattede hele
SkattenS Belob og derhos gav et anseeligt Overskud: der
vilde, for ikke at tale om de andre Sider, hvorfra det vilde
have vcrret forkasteligt, have medfort, at Norge i Forhold til
de ovrige Statsdele, havde tabt den Lettelse, som Regjeringen i
1772 havde fundet, at det billig bürde have; og stulde Nogen
mene, at dette vilde have vcrret overeensstemmende med Retfcerdighed og Statsklogflab, saa fluide jeg troe, at de Bemcrrkninger, som der i det Folgende vil blive Anledning til at
gjore, ville vcere tilstrcrkkelige til at gjendrive denne Mening.
Et tildeels lignende Forhold vilde og have opstaaet med Hensyn til den Deel af Holsteen, der ei var blevet indlemmet i
Kopflatten, fordi den, da Skatten blev ndflrevet, enten aldeles
ikke (den gottorpfle Andcel) eller dog ikke udelukkende (de
adelige Godser), horte under Kronens Raadighed; og at det
til hiin Tid vilde have vcrret holst urigtigt enten directe
eller indirecte at käste denne Skat paa bemeldte Deel af Hol
steen, var, eftcr Beflaffenheden af den Adkomst, hvorved den
var erhvervet og de ovrige Forhold, klart; jeg flal saameget mindre indlade mig paa den udforlige Udvikling, hvorlll
dette künde tranige, som de Jndvendinger Stillingcn til Norge
frembod mod hiin Beflatningsmaade, dog allerede ere afgjorende.
Ei Heller gik det an, at have ladet Kopflatten bestaae som den
engang var men dermed forene en for alle Statens Dele al
mindelig personlig Skat; thi flulde ei al Retfcerdighed tilsidescettes, saa maatte dog den betydelige Deel af Befolkningen,
for hvilken Kopflatten allerede var meget folelig, have vcrret forflaanede for yderligere personlig Skat, og mange Andre i denne
have nydt Afkortning for Belobet af hiin, hvilket, foruden de
mange andre Forviklinger, vilde aldeles have forstyrret Skattesorholdet til Norges Jndbyggere. Men afftet fta alt dette,
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saa vilde en for alle Statsdele ligelvdende Lov om en Skak,
der fkulde vcrre afhcengig af den Formue eller Jndtcegl, hvortil de enkelte Skattevdcre ansattes, sandsynli'gviis i Virkcligheden havc fort til de storste Uligheder. Det er vel i Motiverüe til det Rigsdagcn for 1850 andcn Session forelagte
Udkast til Lov om en Jndkomststat pttret, at en sacidan Skat
bedst lod sig gjennemfore ved Hjclp af Kommunalbestyrclserne*).
Men jeg fknlde tvertimod troc, at jo mcre Anscrttclscn til en
almindclig Statsflat blivcr gjort afhcengig af communal Jndvirkning, jo mere upaalivclig bliver den. Hvor der er Sporgsmaal om at fordelc et givet Udgiftsbclob mcllem Communens
Medlemmer kan og maa Fordelingen vistnok, under passende
Medvirkning af Regjeringsmyndighedernc, overlades til Com
munens Mcrnd. Her kan ei viscS Gunst eller Ovcrbcrrelse
mod Een, uden at det umiddclbart bliver Uret mod Hans
ncermeste Medborgerc, og det vil ikke undgaae dcrcs Opmcrrksomhed. Der er derfor i Almindelighcd Grund til at formode,
at de Mcrnd, til hvilke Communen har bctroet sine Anliggender, ville efter bedste Evnc söge at finde det ligc og billige
Forholv, ligesom det vistnok maa antages, at de bedre end
nogen Regjeringsmhndighed dertil ville vcrre istand. Men
naar der er Sporgsmaal om de Enkeltes Anscettelse til en
Communen som saadan uvedkommende Skat, saa kan der
fra den communale Aand ikke udgaac anden Netning end den,
at flaane enhver Paagjeldende saameget som mucligt. Lige
som, Communen ingenlunde vinder ved, at det Belob, der kommer fra samme bliver stört, saaledes er man gjerne nogct ein
ved at gaae sine Medborgere for ncrr, naar intet Sammenstod
med de ovrige Medborgercs Tarv dertil opfordrer. Ogsaa den
Paagjcldendes egen Angivclse, der dog i Almindelighcd bliver
Grundlaget for Anscrttelsen, bliver mindre paalidelig, hvor det
ikke er Hans ncermeste Medborgere, der ville lide under dcns
Rigtighed, men Afgangen fordcleS oder hele State», og Han
derfor Heller ikke har en faa streng Bedommelse at bcfrygte
* ) S e e FolkethingS-Tibenben S . 8 0 6 — 807.
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^som i hiint Tilfcrlde. Den Forudsoetning, at man dog paa
andre Steder ikke vil vcere Borgern« for ncergaaende, og at
altsaa de Communer, hvori der viseS Strcnghed, vilde blive
overbebyrdede lige over for de ovrige, giver en vis Seen gjennem Fingrene et Slags Berektigelse. Men en saadan Ret
tung vilve uden Tvivl vis« sig med endnu storre Sthrke, hvor
Strengheden eller Lempeligheden ikke blot kom til at virke paa
Forholdct mellem forstjellige Communers Bidrag til Statsfornodenhederne, men endog paa forstjellige Statsdeles, der ikke
stode hinanden ncrrmere cnd de to da forenede Niger gjorde.
Ogsaa er det klart, at den centrale Negjeringsmyndigheds Jndvirkning til at lede Anscettelserne og i fornodent Fald berignge dem, maatte blive svagere end den vilde vcere i en mere
tcrtfluttet Etat.
Ester alt det Anforte vil det nok ikke kunne paatvivleS, at
de nyc Skattcr, der i den omhandlede Tid stulde have vceret
udstrevne, maatte have vceret lagte paa de faste Eiendomme,
saaledes svm det og blev Tilfceldet da Nrgjeringen noget sildigere,
end den cfter den tidtncevnte Forfatters Mening burde have
gjort det, tyede til forogede Skatter. Men det er indlysende,
at flige Skatter gave scrrvcles Vansteligheder i Norge. Bel
var den davcerende Maalestok for Landeicndommenes Beflatning
ogsaa i Danmark ufuldkommen nok, men denne Ufuldkommenhed var dog for intet at regne mod de ogsaa i de forstjellige
Egne meget forstjellige Skyldsoetningsnormer, som vare gjelvende
i Norge. Kun fordi de diSse paahvilende Skatter vare af et
lidet betydeligt Belob, og fordi de Miöforhold, som den fandtes, i Tidens Lob havde udjevnet sig gjennem Kjob og Salg,
Forpagtning in. v. vare de just ikke trykkende, men de vilde let
vcere blevet det for de Eiendomme, der vare forholdsmcrsstg holt
styldsatte, saafremt der var blevet indfort en noget betyvende
ny Bestallung byggct paa samme Grnndvold. Den i Dan
mark gjelvende Maalestok for Landeicndommenes Bestattung,
hvis Ufuldkommenhed iovrigt og var en af de vanstelige Knuder, som Regjeringen havde at lose, naar Eiendommene stulde
besvcrres med forogede Skatter, lod sig og lettere rette, end
9
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den, som gjaldt i de forfljellige Dele af Norge. De to Nigerforfljellige Naturbeflaffenhed medforte nemlig, at de danfle Landeiendomme gave en sikkrere og jevnere Jndtcegt end de norske.
Det er og allerede oven S . 92—93 bemcrrket, at det stedse har
vcrret antaget, at medenö de danske Landeiendomme vare passende
Gjenstande for en betydendeumiddelbar Beflatninq, saa havde
Statskassen storftedeels at söge de Bidrag, som de norske Land
eiendomme billig burde give til dens Fornodenheder, ved Paalceg paa Eiendommens Frembringelser, hvilke iscrr fandt
Sted, naar disse fluide udfores til fremmede Steder. Ogsaa
er det allerede bemcerket, at samme Grundsoetning, efterat Norge
i 1814 var blevet en selvstcrndig Stat, ikke blot er blevet an«rkjendt af den lovgivende Mögt, men at denne endog er gaaet
videre i samme Retning, idet den, efterat den tidligere havde
formindflet de ikke betydelige umiddelvare Skattcr, der hvilede
paa LandelS Eiendomme, har fra 1836 ladet de» almindelige
Landflat aldeles udgaae af de Skattepaabnd, der ved hvert Srorthing ere befluttede for de paafolgende treAar*), og saaledes
endnu i hoicre Grad end forhe» holdt sig til Tolden, deriblandt
ogsaa den der lcrgges paa Udforselsvarer. Denne Forholdsregel lurde vel have vcrret nhclvig og flyldtes k»n Landboestandens Overvcegt i NorgeS Swrihing, bvorimod den misbillkgedes
af Landets indstgtsfulbeste Mcend. Me», foruden at der dog,
saaledeö som Forholdene siden den Tid havde viist sig, ikke
deraf endnu er opstaaet nogen Forlegenbed, som har kunnet
nodvendiggjore Tilbagegangen til den umiddelbare Beflatning
(som efterat den cngang er afflaffet vilde medfore megcn Ulempe**), er det kun Ovcrdrivelse af det i den danske Tid antagne Beflatningsprincip, og ikke dette i sig selv, der har funvet
Misbilligelsc. Jeg troer end ikke, at Landflattens Nedsoeitelse
ved tidligere Storthings Bcflutninger er blevet misbilliget, det

* ) D e n i N o rge indforte nye M a tr ik u l
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var ku» nwd dens fuldständige Affkaffelse at mange betydende
Stemmer hccvede sig. Allereve af den foranforte Grund, var
der, naar Stats-Jndtcegterne behovede Foroqelse ved en ny
Bestatning, ikke liden Vanffelighed ved at troeffe et rigtigt og
billigt Forhold mellem de to Kongeriger indbyrdes. Det er
nemlig klart, at hvis hvert stulde yde stt Bidrag i Skatter af
forstjellig Art, det ene ved direkte og det andet ved indirekte
Skatter, saa vilde det beroe paa den usorudseelige Gang af
Begivenhederne, hvilket af Rigerne der fik den forholdsviis
storste Byrde. Landsynligviiö vilve der og i hvert af Kongerigerne, fornemmelig i Norge, have voeret cn Tilboielighed til
at troe sig fornrcltet. Den norfle Udforselstold var desuden
allerede saa betpdelig, at man i den Periode, hvorvm her hand
les, maatte finde det ivivlsomt, om ikke cn Forhoielse künde
virke hemmende paa den Vindskibelighed, hvorved UdforselSartiklerne tilveiebragteö, og derved endog fore til Forringelse af
Stalsindtccgterne.
Jeg har allerede forhen, (S. 93) anfort nogle Nttringer i denne Relning af en norft Forfatlcr, hvis Domme over
de indbyrdes Forhold imellem de forhen forcnede Niger fremfor Andre bocre Prceg baade af Billighed og af et gjennemtrcrngende Blik. Langt ffarpere udtaler sig en andcn ogsaa for
hen ncevnt agtvcrrdig Forfatter, A a l, der ligcfrem kalder vor
hoie Troelasttold uforstandig*). Men denne Forfaiter har mod
Scrdvane, udtrykt sig for stcerkt, ja Hans Anke lnrde vcere aldeles ubefoiet. Han har ei alcne ikke indlavt sig paa at vife,
ad hvilken anden Bei et nogenlunde klcekkeligt Bidrag til Statens fcellcs Udgifter havde voeret at faae af Norge, men Han
har endog i det ncrste Sieblik modsagt sig selv, i det Han tilfoier at Trcelasttolren dog var mindre trykkende end Landskatten. Dette maa vcere at forstaae om Landflatten, som
den var, men det vilde i hoiere Grad vcere blevet Tilfaldet,
saafremt en Deel af Trcelasttolben var blevet lagt over paa
Samme. Forfatteren gaaer endog saavibt, at Han nu yttrer.
') I. c. S. 82.
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at hiin hoie Told ei kom de norste Udstibere til Byrde, men
maatte bares af Confuincuterne i England, hvor Norges Tralast den Tid saa godt som udelukkende sagte stt Marked. Dersom dette virkelig forholdt sig saaledes, da vilde Tralasttolden
have varet den fortraffeligste Asgift der lod sig tanke, men der
er i denne Fvrestillingömaadc cn Uklarhed, som man ikke flulde
have ventet hos en saa oplyst Forfatter. Han anforer, at den
engelfle Bcstiller, foruden e» god Priis sor selve Produktet,
ogsaa maatte betale alle med Udflibningen forbundne Udgifter,
og deriblandt Udforselstolden. Men, enten en Vare leveres
paa et bestemt Sted sor en ander eet fastsat Betaling, eller
denne adsiilles i sine forskjellige Bestanddele, den oprindelige Jndkjobssum, Transportomkostninger, Tolden, saa vil
Kjoberen vide at beregne Prisen som cn Heelhcd og paaskjonne
dens Forhold til den hvortil samme Vare er at faae andetstedsfra.
Jovrigt var det ikke saameget Udstiberen, som Producenten,
hvorom der var Sporgsmaal, og somkünde vare at stille mod
Consumenten. Det kan vel Hände, at den Told der er lagt
paa Udforslen af en Vare, undcr Visse Omstandigheder og
iscer i Paabudets Dieblik ganstc eller sor en Deel falber de
Personer til Byrde, gjennem hviö Handcr den gaaer inden den
kommer til Forbrugeren. Men cn saadau Afgifls Virkning
vil dog, naviilig hvis Varcrne ogsaa ere at faae i andre Lande,
i Langden blive en Afgang i det Producenten ellers vilde have
for sit Product. Dette er just den betankelige Side ved
Udforselsforbud, men den künde, efter de ovrigc sorklaredc
Forhold, ikke gjore Udflag mod den Udsorselstold, der laae
paa den norske Tralast. Denne havde for Resten i den
Periode, her omhandles, ikke modtaget nogen Fvrhoiclse, og
maatte saaledes, med Hensyn til de davarende hoie Priser,
vare ret taalelig. Nogle Aar senere (i 1803 og 1806) blev
den vel forhoiet, og det ikke saa lidet. Men det fremgaacr
netop af A als Fremstilling, at Tralaste» den Tid stod i saa
overvattcs hoi Priis, at dens Tilvirkning og Afsatning ligefuldt blev et sig tilstrakkeligt lonnende Erhvcrv. At den imidlertid ikke i Langden vilde have kunnet taale slig Forhoielse, er
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en andcn Sag; den blev kun paabnden under overordentlige
Omstcendighedcr og maatte med disse igjen ophore. Saasnart
Freden i 1814 var sluttet ilede ogsaa den danffe Regjering
med at hcrve alle i hiin Tid paabudnc Toldforhoielser (Fdg.
2den April 1814 § 12), men den norfle Trcrlasttold var da
kommet udenfor denS Virkekredö.

XXXIV.
Ester hvad der i forrige Afsnit er udviklet maatte det,
nagtet de med en directe Beflatning »avnlig af de norfle
Landeiendomme forbundne Miöligheder, vcere denne Art af
Bestattung, hvorpaa Regjeringen sornemmelig maatte henvende
sin Opmcrrksomhed, naar den i det Tidslob, hvorom her er
Sporgsmaal, tankte paa at foroge Statsindtcegterne med en
betydelig Sum. Saaledes maatte og hine EiendommeS Evne
til at bare en soroget Afgift komme under Overveielse. Men
en rctfcrrdig og forstandig Regjcring künde Heller ikke see bort
fra de vanflelige og fortrcedelige Sporgsmaal, der ved Udflrivningen af en saadan Skat vilde reise sig angaaende det Fo»
hold, hvori de forfljellige Statsdele, navnlig de to da forenede
Kongeriger, node godt af Statsforbindelsen og de Jndretninger, hvortil Skatterne forbrugtes. Netfcrrdighed og Billighed
krcrvede allerede, at ogsaa denne Sagens Side toges i Betragtning. Men det künde Heller ikke vcere Regjeringen ubekjendt,
at Sporgsmaal af det Slags forhen havde bevcrget Gemytterne, og om der end i de senere Aar, da ingen indgribende
Afgiftssorhoielse havde fundet Sted og Landenes Nceringer vare
i Tilvcrrt, ikke havde vceret spndcrlig Tale derom, saa maatte
der dog ved nye Skattepaabud iagttages scrrdeles Varsomhev
naar ikke disse Sporgsmaal dcrvcd flulde vcrkkes. Bist nok
vare Normcrndene et godt og trvfast Folk, som ved mange Leiligheder havde med Udholdenhed og Hengivenhed stridt og lidt
for den fcelles Etat og den fcelles Konge. Det manglede
Heller ikke i Norge paa Erkjendelse af den Retfcrrdighed og
Mildhed, hvormed de danfle Konger forte Septeret, eller
paa de Fordele, som Forbindelsen med Danmark, i flere Hen-
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seender, bragte hiint Land. Fcrlleö historifle Minder, Fcelkesflab i Sprog, Literatur og Retstilstand, og de mange pri
vate Forholv, hvortil Foreningen i en fcrlles Etat forte, havde
og t flere Maader bundet del ene Lands Jndvaanere til det
andets. I Scerdeleshed levede derhos i den norfle Landalmue
en dyb religiös Folelse af Wrefrygt og Troeflab mod deres
Konge. Men i alt det, der saaledes forenede Folkene, blandede der sig dog ofte en Tanke om, at deres Forbindelse i en
firlles Etat ogsaa havde Sider, hvorfra den ikke var aldeles
heldig. Saaledes blcv det ikke sjeldent udhcevet, at Norge
stundom var blevet indoiklct i Krige, eller havde maattet
bccrc Byrder af bekostelige Krigsudrustningcr, der havde deres
Oprindelse fra Jnteresser, som ei laae det saa ncer som Dan
mark. En saadan Betragtning turdc endog have havt en ikke
ringe Andecl i den Uvillic, hvormcd man modte den i 1762
paadudnc Kopflat. Ogsaa dukkede af og til den Tanke op, at
Norge navnlig sidcn Christian den Tredies Tid var kommen
i en utilborlig Afhcengighed af Danmark, og at det, skjondt
det paa ingen Maade var beklageligt for Norge, at den Magt,
som Köngen forhen havde deelt med de danfle Steender og det
danfle Rigsraad, gik fuldstcendig over til Ham, dog var uvcerdigt, at bemelvte Steender overdrogc Köngen Encvoldsmagten
ogsaa over Norge. Hertil stuttede sig den Klage, at alt var
blevet centraliseret i Kjobenhavn, saa at der ikke var blevet
levnet Norge »ogen hele Riget omfattcnde Myndighed, ei Heller
nogen anden offentlig Jndretning, som strakte sig vidcre end
til de enkelte Stifter og Ämter o. s. v., at det ingen hoiere
Underviisningöanstalt havde, ingen Bank eller anden Laancindretning, at ikke en passende Deel af Flaaden havde sit Leie
i de norfle Havne in. m. Men derved at Norge aldeles blev
regieret fra Danmark og for det mcste af Danske, meente man, at
de danfle Jnteresser og de danske Forcstillingsmaader bleve de
overveiende og at der ei var noiagtig Kundflab tilstede om
de norfle Forhold. Blandt de ovrige Ulemper, hvoraf Norge
lecd, blev det regnet hoit, at der af Statens Jndtcrgter kun
vendte lidet tilbage til Norge, men at den storste Deel forbrug-
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reS i Hovedstaden, og at der ogsaa iovrigt fandt en, somman
meente, ikke liden Pengetilstromning til samme Sted fra de
Normcend, som maatte söge Kjobenhavn for at erhverve den
Dannelse, som kun der var at faae, for at söge Embedsansaettelse, eller for at nyde godt af nogle af de Fordele og Behageligheder, som de til Kjobenhavn henlagte Jndretninger umiddelbar eller middelbar forte med sig. Dct var og en temmelig udbredt tilveels paa de hcrflende taagede Bcgreber om Han
delSbalance styltet Mening, at Danmark var i en evig Underbalance og at Ligevcrgten kun blev nogenlunde vedligeholdt
ved det Handelsoverftud, som Norge gav. Ogsaa anflog man
de Fordele meget hoit, som Kjobenhavn havde deels ved Afscrtningen til Norge af Barer, som det, paa Grund af visse
Privileg»»', var blevet mere eller mindre nodvendigt at söge
fra denne Hovedstad, deels derved at Norges Pengeoinftrtninger
for storste Delen gik gjennem Kjobenhavn. Endelig var det
en hyppig Klage at de Danfle anmassede stg en aldeleS uderettiget aandelig Overvcegt ved at betegne Staten, Sproget,
Literaturen, o. s. v. som danfl, nagtet Norge havde en god
Broderpart deri.
Saadanne vare de Stemninger og Domine, der under
Rigernes Forening jevnlig lod sig forncmme fra norfl Side. Jeg
har ikke fundet det sornodent til Brug ved denne Fremstilling
at tage de Skrifter eller Blade frem, hvori Stemningen af og
til havde givet stg Luft. Hvad jeg har meddeelt er hensat
deels fra hvad jeg lige fra Barnsbecn af har erfaret ved at
leve med Normcend, deels fra det jeg har bevaret i min Erindring af de Domme, der havde ladet sig höre gjennem Pres
sen. Dog har jeg paa ingen Maade villet gjengive alle de
tildeels udskeiende og lidenflabelige Udtalelser, som jeg har Hort
eller lcest i hiin Retning. Jeg har kun villet samle de Trcek,
der betegne Grundsiemningen, saaledes som jeg har fundet
den ogsaa hos sorstandige og velsindede Normcend. Dette er dog
ingenlunde saaledes at forstaae, at jeg ikke har villet optage
andre Klager end dem, som jeg holdt for velbegrundede; alle
de, hvorfor en sund og rolig Betragtning laae til Grund,
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horte med til det Billede, jeg onflede at give, om der endog
deri havde blandet stg saadanne Overdrivelfer og Misforstaaelsn-, der fra vore norfle Brodres Standpunkt vare naturlige.
I Forbindelse med foranforte Trcrk af den norfle Forestilltng
om de indbyrdes Forhold, flal jeg og i Korthed meddele, hvorledeS findige Danfie tcrnkte i denne Henseende. Det er Heller
ikke her Enkeltes Domme og Mringcr, som jeg htir at overlevere, jeg kan og pil kun give, hvorledes jeg i det Hele har
opfattet Stemningen. Adflilligt af hvad jeg nu flal anfore,
er ncrrmest min egen Mening, og det tildeels saaledeö, som
den i Tivens Lob yderligere har udviklet sig, men dog, saavidt jeg kan fljonne, alt i den Grundtanke, hvorfra mine
Landsmcrnd den Tid betragtede Forholbene. Man fandt vel ikke
de ovenanforie blandt Normcendene mere cller mindre udbredte
Forestillingsmaader at viere »den al Grunv, men man meente,
at de dog ikke sjeldent altfor stärkt udhcevcde Skyggesiden af
de Forhold, som Rigernes Forening havde fort med sig, »den
tilbprlig at holde den lyse Eide for Vinene. Meget af hvad
de paaankede var gründet i Forhold, som ei künde afcendreS,
og med adflilligt, hvori de kun st-ntes at fee Ulemper, vare
dog Fordele sorbundne, der künde veie op derimod. Saaledes
var det i det mindste et Sporgsmaal, om ikke Normcendene
havde Erstattung for Savnet af sceregne hoiere Dannelseöanstalter deri, at diöse Anstalter ved at vcrre sammentrcrngte i Kjobenhavn, havde ganfle andre baade aandelige og materielle
Krcefter til Raadighed end det til hiin Tid havde vceret muligt
at forflaffe sceregne norfle Anstalter af dette Slags, ei Heller
burde det overseeö, at de Midler, hvorved hine Anstalter vare
grundlagte, storstedeels hivrorte fra Danmark. Ester Norges
afsondrede Beliggenhcd havde det vist og fit Gode, at de af dets
Sonner, der i Tiden flulve faae betydende Jndflydelse paa
OplySningen og Forholdencs Ndvikling, sattes i den Nodvendighed at tilbringe nogle UngdomSaar i det Broderland, der stod
i ncrrmere Berorelse med den ovrigc oplyste Verden. Naar det er
var en betydelig Deel af de fcrlles Stats-Jndtcegter der strommede
til Norge, saa var det til Gjengjeld og kun en forholdsmcrS-
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sig ringe Deel af bisse Jndtcrgter der kom fra Norge, og hvad
der heraf blev tilovers fra det, som blev anvendt i Norge, var
ikke mere enb et billigt Bidrag til de fcrlles Udgifter. Det
künde ikke ncegtes, at der i TiderncS Lob stundom vare givne
Love, som ikke steinte med Norges Tarv, men for en lignende Skjebne har ikke nogen Etat vcrrct fri. De af bisse
Love, hvorover man meest havde sukket, vare derhos dog givne
i den Tanke, at de vare til Bedste for begge Rigerne,,og bette
havde tildeels vceret i Overeensstemmelse med Grundscrtninger,
som i andre oplyste Stater vare blevne antagne. Men derhos
havde netop hiin Tids Regjering viist stör og heldig Jver
for at oprette hvad tidligere Regjeringer maatte have feilet eller
forsomt i Omsorgen for Norge, og den havde ophcrvet dem af
hine Love, hvorover man havde havt meest Grund til at be-klage sig. Det var iovrigt fundet, at den af hine Love, der
meest bar Proeget af et scrrligt Hensyn til DanmarkS Inter
esse, ligesaa vel havde vcrrct til dets, som til Norges Skade*). Norges Sonner vare visselig Heller ikke satte til Side
ved Besoettelsen af de hoie og indflydelsesrige Embeder, men
til enhver Tid havde slere af bisse vceret i Normcends Hoender**). Var bette end ikke ffeet i et til Folkcmcrngden sva-
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rende Forhold, saa var det fordi der, som naturligt, af de Norsie, der for en stör Deel fortrinsviis sogte Anscettelse i dcres
eget Fcedrencland, vcire fcrrre, der forberedede stg for de betydende Pladser i den almindelige Rcgjering.
De Normcrnd gjorde de Danste stör Uret, der mccnte,
at disse vare tilboielige til at hcrvc stg over dem, uvillige til
at erkjende Norges billige Fordringer. Det var en reen
Misforstaaelse, naar de fandt en Anmasselse i at man brugte
Udtrykket Danmark om den hele Etat, ekler at man under
danst Sprog, Literatur o. s. v. ogsaa indbefattede norst. Det
var kun en saa godt som nodvendig Talebrug, der og svarer til
den der bruges i andre sammensatte Stater, forsaavidt Forholvcnes Beffaffenhcd tilstedcr samme. Det künde i Scrrdeleshed, hvor det gjalvt Sprog, Videnftab, Digtekunst, saa meget mindrc falbe de Danste ind at udtrykke stg anderledes, somde uden videre betragtede Danst og Norst som en uadstillelig
Eenhed, saa at ingen Forstjel kom til deres Bevidsthed, uden
som noget ganste Tilfcrldigt. Man erkjendte med den storfte
Redebonhed de NorsteS störe og fortjenstfulde Deelagtighed i den
Literatur, som man ansaac for en fcelles Skat, men just fordi
dette var dem en saa afgjort Sag, künde det ikke falbe dem ind
at udhceve Danst og Norst som to, hvor ikke noget scrrligt
Hensyn krcrvede det. ^Dette vilde dcsuden ikke have ladet stg
gjenncmfore uden netop at gjore Normcendcne Urer; thi ncesten
hele den fcelles Literatur traadte dog udvortes frem som
Danst ja somKjobenhavnst, men hvilket man blot künde betragte
somen Tilscrldighed, der ingenlundc künde hjemle noget Krav paa,
ene at nyde Wren for det, der styldtcs begge Folkenes forenede
ral-Toldkammeret, K a a s (Prastdent i det danste Cancellie, kort efter tillige Statsminister), og O tt o M oltke (oieblikkelig forend
Skilsmissen Directeur for Rcntckammeret derpaa President i det
Slesvig-Holsteenffe Cancellie, feuere tillige Statsminister). Dette
kan i al Fald tjene til Bevils for, at det i det miadste ikke var en
staaende Regel at vcere mindre omhyggelig for OversvrighedSembcdernes Brsattelse i Norge end i Danmark.
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aandeligc Virksomhed. Det er vitterligt, at danske Digtere
baade til hiin Tid og senere havde med ikke mindre Begcistring
grebet Harpen for at forherlige norske Bedrifter end om det
havde vceret deres egne, og at det danfle Folk lytteve med samrnc Glcrde og Kjcrrlighed til disse Strcenge, som om de havde
vceret satte i Bevcrgelse til Danskes Priis. Ei Heller node
norfle VidenstabSmcrnd og DigtereS Frembringelser mindre Anerkjendelse end dets egne Gönners. De satte som Folge af en
umivdelbar Folelse hoi Priis paa Forbindelsen med Norge og
künde til hiin Tid ikke tcrnke sig en Adflillelse anderledcs end
som en Tilintetgjorelse. Forsaavidt at de derhos indlode dem
paa Beregninger over Forbindelsens Fordele, saa satte de disse
uden Tvivl i finantstelog oeconomiskHenseende snarcre for hoit
end for lavt, idet de vare inddrukne af de ovenberorte vrange
Forestillinger om de to Nigers Handelsbalance. De forfljellige Beflatningsforhold og Belobet af de Udgifter, der anvendtes i hvert Rige, var og kun Faa nogenlunde noie bekjendt. Dog var det temmclig antaget, at Norge var bctydelig lavere bestattet', men man miökjcndte ingenlunde det bil
lige Krav Norge, af flere Aarsager, herpaa künde gjore. Det
smertede de Danfle, stundom opirrede det dem ogsaa, naar
enkelte Normccnd i heftige Klager over de indbyrdes Forhold
gik langt uden for Billigheds Grcendser; men de indsaae vel,
at den Forbindelse, som Verdensbestyrelsen havde stiftet mellem
de to Niger, som den dog havde lagt langt fra hinanden, havde
sine mindre fordeelagtige og for den starke norfle Nationalfolelse
noget stodende Folger, og i det man maatte sige sig selv,
at det var ugjorligt noiagtigt at afvcie disse Folger mod de
fordeelagtige, maatte man finde det naturligt, og saalcrnge det
ikke gik til Udcrligheder undflyldeligt, at Normcrndene stun
dom havde mere Syn for den ene Eide af Sagen, end for
den anden.
Det kan ikke seile, at Regjeringen jo har kjendt de Tan
ker om de indbyrdes Forhold, der bevcegede sig hos Normcrn
dene og upaatvivlelig har den, saa godt som Nogen, vidst at
stille det Berettigede, baade fra det aldeles Ugrundcde og fra
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det Overdrevne. Allerede den Kundgjorelse om denS Formaak
og Grundscetninger, som den havde udgivet i 1785, vidnede
om den Bevibsthed, at Norge havde billigt Krav paa en Omsorg, hvorpaa den ncrrmest forudgaaende Regjering havde ladet
det mangle (S. 39 og 69) og dette var ligesaa lidet som de
vorige Udtalelser i denne Kundgjorelse tomme Ord. Den
havde tildeels ganske strar ester gjort meget for at afhjcrlpe de
mcest befoiede Klager, og var stedse vedblevct at lade fig Norges Opkomst ligge paa Hjerte (See oven S . 71—72, 90—93).
Bed saadan Regjcringens Virksomhed og ved det Opsving, som
Norges Handel og Sofart og dermed dets ovrige Erhvervsgrene
havde taget under Tvillingrigets med saa megen Klogstab vedligeholdte Neutralitet, havde ogsaa baade Tilstanden og Stemningen meget forbedret stg, ja man tor vel antagc, at der efterhaandcn var fremkommen almindclig Tilfredshed, hvorom og
Aalö Erindringer give et kräftigt Vidnesbyrd. De Betcrnkeligheder, der ved hiin Regjeringsperiodes Begyndelse frcmbode
sig mod nye Skattepaalcrg, navnlig og paa Norge, havde
saalcdes Tid ester anden tabt meget cif dereS Vcrgt. Jmidlertid künde Intet vcere Regjeringen klarere, end at den Lempelighed, som hidtil havde vcrret viist ved Norges Bestattung,
var aldeles begründet i Forholvene som de vare, og at dens
sremtidige Jagtiagelse var en Grundbetingelse for, at ikke de
Baand, der forenede dette Rige med Danmark, stnlde blive
solle som et nretfcrrdigt Tryk. Kun ved fremdeles at vise lige
Maadehold i NorgeS Bestattung og ved at fortscrtte den
Omhu for Norges Vel, hvormed der var gjort en saa god
Begyndelse, kort sagt ved at styre dette Rige i den Aand,
hvori hiin Negjering gjorde det, künde der vcere Haab om at
bevare Samme i en lykkelig Forbindelse med Danmark, og det
selv om Fremtiden stulve fore saadanne Forhold med sig, der
künde foroge denne Forbindelses naturlige Vansteligheder.
Der ere mange Trcek, som jcg künde finde mig tilstyndet
til endnu at tilfoie for at oplive Billedet af de til hiin Tid herskende gjensidige Stemninger, men som jeg har holdt tilbage,
fordi jeg foler, at jeg allerede er kommet langt ind paa en

14t
Bei, hvis Forbmdelse med mit egentlige Maal cr noget fjer».
Det er imidlertid et ikke uvigtigt Led i den Rcekke af Beviser,
jeg er i Begreb med at fore til Retf«rdiggjprelse for den Regjering, som Fcrdrenelandet flylder evig Tak, at den grundig
havde opfattet ogsaa de Forhold, som flode af den davoercnde
Etats Sammensoeining og det baade i inoralst og statsoeconomtfl Henseende; og jeg antager — hvad jeg i det Folgende
vil faae Leilighed til yderligere at udvikle — at det endnu kan
have sin Nytte, ret at scrtte sig ind i bisse Forhold og hiin
Regjerings Grundscetningcr. Skjondt jeg iovrigt har udfort
bette Billede paa frieHaand, stal jeg dog ikke undlade at give
mine Loesere et Par Anviisninger, ved hvis Hjelp det vil
blive dem let at bcdomme dets Lighed.
Den heftigste Udtalelse af norste Klager over Forbindelsen
med Danmark, som erc blevne offentlig udtalte i den Tid
denne Forbindelse endnu varede, findes uden Tvivl i Wergelands, i bette Vcrrks Iste Bind S . 264—265 omhandlede,
af Selstabet for Norges Vel kroncde Priisstrift om et norst
Univcrsitct; ligcsom uden Tvivl og den starpestc og mecst udforte TilbagevilSning, noget saadant Angreb har faaet fra
danst Eide, turde inbeholdes i min sammesteds ncevnte Recension. Jeg blcv ved Lcrsningen af hiintSkrist grcben af en
saadan Harme over den Bitterhed og det Overmod, den
sorvanstede hadefulde Fremstilling saavcl af Regjcringens, som
af det danste Folks Sindelag og Adfcerd imod Norge, hvoraf
det heelt igjennem var fuldt, og det blev mig en Trang, ret
alvorligt at tage til Gjenmcrle, og det saaincget mere som det
syntes, at Han ellers vilve blive staaende roligt med de Palmer
i Hcenverne, som hiint Selstab havde rakt Ham. Jeg tog no
get Haardere fat paa Forfatteren, end jeg ved en koldcre Betragtning af de scrrdeles Forhold, der gave Visse crldre Miöforstaaelser og Misstemninger en foroget Skarphcd, nu vilde
gjore; men med Hensyn til det Vcesentlige i de fremhoevede
Klager, har jeg der ikke kunnet udtiykke andre Tanker, end de
jeg her har udtrykt, fordi jeg aldrig har havt andre. At jeg
og virkclig havde truffet den maadeholdne og billige Synsmaade
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om de indbyrdes Forhold, so»l var den herflende t Danmark,
og at det ikke i Norge manglede paa Modtagelighed for denne,
maa jeg flutte af den gode Optagelse, mit Arbeide fandt, ikke
blot hos mine Landsmomd, men og hos de norske Brodre, der
hverken t det Dieblik eller siven have vendt den Velvillie fra
mig, hvormed de stedse have betragtet min Birken. Jovrigt
har jeg ikke min Recension ved Haanden, men jeg er dog forvisset om de deri fremsatte Anskuelsers Overeensstemmelse med
dem, jeg her har meddeelt; dog maa naturligviis Anledningens
og TidenS Forstjellighed mevfore, at der ere enkelte Punkter,
hvorpaa jeg der, og andre, hvorpaa jeg her er gaaet mindre ind.
Skjondt det Wergelandfle Skrift horte til en silbigereTiv
end den, hvorom her ellers har vcrret Tale, og det netop en
scrrdeleö spcrndr, saa er det neppe «den Foie, at jeg har paaberaabt mig samme; thi det var knn et voldsomt Ndbrud af
Forestillingcr, der, stjondt sjeldent i en saa jkarp fjendtlig Skikkelse, vare og lcenge havde vcrret temmelig udbredte, og som ligelcdes tidligcre havde givet sig Luft, navnlig og under den
Skriftverel om et Universitet i Norge, der fandt Sted i det
sivste Decennium af forrige Aarhundrede, hvorom jeg har yttret mig i Iste Bind S . 262—266.
Men det er Heller ikke vanskeligt at anfore Beviser fra en
crldre Tid for at de indbyrdes Forhold mcllem Rigerne ere blevne
bedomte i en lige Retning, og vare disse end ikke traadte frem med
den lidenskabeligc Heflighcd, der vifte sig i Wergelands Angreb,
saa maa dette netop give dem en storre Betydning, hvilken de
og tildcels faae ved de Personligheder, hvorfra de kom. Jeg stak
blot ncrvne Suhm, en Forfatter som til hiin Tid Alle anviste
den overste Plads blanvt Danmarks Lcrrde. Jeg behover dog
ikke i bans Skrifter, eller i Hans Brevverling med Hans norske
Benncr, somNyrup eftcr Hans Dod udgav, at opsoge de Steder, hvori hiin Retning har lagt sig for Dagen. Jeg kan
have nok i de meget omtalte Bemcrrkninger, som davcerende
Statssecretair Guldberg meddeelte over Hans til Brug ved
Underviiöningen i de lcerde Skoler udarbeidede Udtog af Dan-
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marks, Norges og Holsteenö Historie, hvilket inden det udkom var blevet denne Statsmand tilstillet, ligesom det »den
Tvivl har vcrrei ester Hans Opfordring at Hans Ven Suhm
havde paataget sig dette Arbeide. I disse Bemcerkninger beklagede Statsftcrekairen blandr andet, at Forholdene mellem
Danmark ogNorge vare blevne fremstillede, som om dette sivste
evig var blevet sorurettet af det forste, der havde bragt
det i et utilborligt Afhcrngighedö Forhold. At Han ogsaa ansaae dette for cn i det Mindste i Norges Hovedstad udbredt
Mening, sees af den Bon, Han tilfoiede, at Hans Ven vilde
gjore den fornodne Forandring uden at bekymre sig om „de
foragtelige Christiania-Rcesoneurer". Paa Grund af Guldbergs Bemoerkninger, sorandrede Suhm de i den Henseende
paapegede Sieder, saavclsom flere, hvori Statssecretairen havde
fundet, at Forfatieren, tildeelö af en for vidt dreven Upartisthed, havde stillet saavel de fjendtlige Forhold, som Skaten
havde staaet i, navnlig til Sverrig og de Gottorffke Hertuger, som de indre Retötilstande, i Scerdeleshed dem, der vedkvm Adele» og Bondestanden, i et Lys der ikke var stillet
til at indgyde Nngdommen ven varme Kjcrrlighed til Köngen
og Hans Huns og til Fcedrenelandet, som stulde vcrre den historiste Underviisnings Formaal*). Suhm var iovrigt til
gen Normand, ei Heller af norfl Herkomst, men Norge havde
stedse havt cn scerveles Tillrcrkning for Ham. Han havde
tilbragt nogle af sine tidligere Manddomsaar i Throndhjem,
og der indgaaet et Wgteflab, hvilket vcd Siden af den huuslige Lvksalighed, det havde stjeenket Ham, ogsaa havde bragt
Ham en megel anseelig Formue, der ei blot havde sikkret Ham
en aldcles uafhcengig Stilling, men endog givet Ham Midler
til den mangesidige storarlede Virksomhed for Videnstaberne,
der havde gjort Hans Navn saa hcrdret og elsket. Dog dette
künde ikke faae nogen vcrsentlig Jndflydclse paa cn saadan

*) See de af Nyniv ester Suhms Dov »dgivne Suhmiana, S . 347,
348-349, 3 S l— 3S3.
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MandS Dom; Han Hüsede ingenlunde en sncrver, tilNorgeindflrcrnket Patriotisme, Han saae i alle de under KongenS Scepler forenede Lande et fcelles Fcrdreneland, omfatted« dek Hele
med sin Kjcrrlighed, og si'gle navnlig i hiin Lcerebog at indprcrnte de Unge, at Danfle, Norfle og Holstenere vare Brodre,
der flulde leve og virke for den fcelleS Konge og det fcelles
Fcrdreneland. Han havde derhos givet ganfle mcrrkelige Beviser paa scrrdeles Hengivenhcd for den Tids Regjering. Han
havde ncmlig faa Dage efter Struensces Fald, i et Par
til Köngen henvendte trykte Blade, som til sin Tiv gjorde uhyre
Virkning. bragt denne Folkets Jubel over „den herlige Nal", som
havde styrtet de Ugndelige, i hvis Hcrnder Magien var kommet, og
bragt den i Deres, som vilde vcrre Köngens bedste og paalibeligste
Raadgivere"*). Og ikke lcenge derefter havde Han i et lil hanö
„Landsmcrnd, Danste, Norste og Holstenere" henvcndt lidet
Skrift^*), med Hensyn til enkelte imidlertid frcmtraadtc Retninger i Regjeringen yderligere udtalt Fordommelsc over det
Struenseeste Ministerium og Priis over det, som var kommet
i Slcdet; Han gik heri endog saavidt, at Han, i at omtale
Behandlingen af den nylig henrettede Struensee, udhcrvede
den Lemfcrldighed, man i flere Henscender flulde have viist
mod denne grove Forbrydcr.
Suhms Domme over de indbyrdes Forhold mcllcm
Rigerne have saaledes ingenlunde hidrort fra et mod ven
fcelles Etat ekler dens Regjering fjendtligt Sind. Skjondt
vi ikke have de Ord, hvori Han Havde indklcedt dem, saa er
deres Hovedindholv dog givet ved Guldbergs Bemcrrkninger. Jcg kan iovrigt ikke undlade her i Forbigaaende at bemcrrke
det som noget ret betegnende for den Maade, hvorpaa man i
den nyere Tid vecd at opfatte og bedomme eu ikke langt bortliggende, at man for faa Aar siden havde saa travll med disse
Guldbergs Bemmkninger, som indeholdende det klärest« Be-

-) S u h in ia n a S . 1— 4.
" ) S . K., S . 51— 76.
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viiö for denneö Fjendskab mod de fremstridende Retninger,
der havde viist sig i den Regjering, som Han bavde voeret med
at styrte. Dengang tumlede man isoer med Friheds- og Lighedsbegreberne og domte Regjeringsmand og Forfattere kun
efter dereS Ncermelse til democratiste Grundscetninger. Men
kort efter trcrngtes denne.Retning tilbage, og Alt fkulde nu
samle sig under NationaliverenS Banner, saaledes at og den,
der havde forseet stg mod hiin Retning, snart künde faae Svndernes Forlavelse. Under denne npe Reining burde Guldberg, hviS Regjering har ydet Nationaliteten saa störe Tre
uester, have Medhold baade mod Suhm og endnu mere mod
Struensee, hvis Foragt for det danske Sprog ogsaa tydfle
Forfattere betragte som en ntilgivelig Brodc hos den, der vilde
paatage sig at regiere det danske Folk, medens „Foedrelandet"
ül hiin Tid vel deri havde fundet en Feil, men cn saadan
der var overskyggel ved Hans liberale Jdeer, (der dog vare
blottede for al Jndsigt og praktisk Klogskab). Det er vist et
albeles fljcevt Synspunkt, hvorpaa Nyrup i sin Tid havde
stillet Sagen, ved at give forncrvnte Bemcrrkninger Titel af
„Bidrag til Ccnsurens Historie nndcr det Guldbergske Mi
nisterium" , men dette Spor have dog de fulgt, der have villet
benytte disse Bemcerkninger til Bcviis paa Guldbergs Lysskye. Der behoveö dog sandelig kun liden Dommekraft, for at
indsee, at her siet ikke var Tale oin Censur i dette Ords scedvanlige Betydning. Selv den meest ubnndne Trykkefrihed kan
ikke betage Regjcringen Net til, hvad der allercde er en Pligt,
at vaage over Jndholdet og Fremstillingen i de Boger, hvorefter Undervlisning giveö i de offentlige Skoler. Navnlig
maatte Guldberg have scerdcles Kalb til at paasee, at den
danske Lcerebog i Fcedrcnelandets Historie, der i Siedet for de
hidtil brugelige i det latinsie Sprog skulde indfores i de lcerde
Skoler, hvis Reform var gaaet ud fra Ham, (Fdg. Ilte Mai
1775 § 26 cfr. § 29) ikke indeholdt noget, som künde virke til
Skade for de Ungcs Fcedrenelandskjoerlighed, deres Hengivenhed
for Konge og Regjering. Han kan gjerne have feilet i sine Domme
io

over de Statöindretninger og Retstilstande eller de historiffe Begivenheder, hvori han ei var tilfredö med Suhms Fremstilllngf
jeg vilde maaffee, naar Suhms oprindelige Tert var tilstede,
ganffe have givet Ham Medhold i Sagen selv; t al Fald vilde
jeg vcere Hans Domme ncermere eild Guldbergs. Jeg er og
meget tilboielig lil at troe, at denne er gaaet for vidt i sin
Omsorg for at faae de Grundscetninger, som Regjeringen hvldede,
stcerkt afprcrgede i den historifle Lcrrebog, der stulde indforeS i
de lande Skoler. Jeg sinder det sra flere Eider tilraadeligt,
at Regjeringen holder Maade med denne Omsorg. Jeg har
maaskee mere imod den Reming, som de i en Skat udkommende historiffe Vcerker plcie at modtage sra flige Hensyn
end de fleste andre. Men i Grundsietningen kan jeg ,'kke
tvivle om at Regjeringen har at paasee, at der ei i de
Lcrreboger der gives Ungdommen i Hände, bibringes denne
ufordeelagtige Meninger om Statsforfatningcn og Slatssammenscetningen, eller om de Jndretninger og Retstilstande, som
findeS i Staten og som Regjeringen sinder det fornodent at
vedligeholde, vcere sig fordi den anseer dem for i sig gode, eller
sordi den anseer det for farligt at rore ved dem (saaledeö som
Guldberg gjorde med Hensyn til den davcrrende Landboelovgivning), eller om de crlvre Regjeringshandlinger, hvori fligc
Jndretninger og Retstilstande ere begrundede.

XXXV.
Skjondt, som allerede bemcrrket, Omstcendighederne efterhaanden havde saaledrs forandret sig i Lobet af den omhandlede Periode, at der i sammes Slutning ikke ncrr var saamegen
Betcrnkelighcd ved at Norge blev inddraget under en almindelig paa Eiendommene lagt Skat, som der var ved dens Begyndelse, saa var der dog, efter hvad vi have udviklet, al
Anledning til deri at iagttage den muligste Varsomhed og
Lcmpelighed. Dette finde vi og af Regjeringen at vcere erkjendt, da den i 1802 saae sig opfordret til at udflrive nye
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omfattende Skalier, uagtet Forholdene netop i de sidste Aar
havde vderligere forbedret sig.
Med Hensvn lil Hertugdommernes Anparl, fandt vel ikke
Vanffeligheder Sted af det SlagS, som de norffe Forhold
frembode. De vare uden Tvivl de meest velhavende Provindser i Riget; der yttrede sig Heller ikke lil hiin Tid mindste
Spor lil Utilfredshed eller Klage, og om end Skatterne sammesteds vare en Deel hoiere end i Norge, saa stode de dog den
Tld ligesaa meget under dem, der fandt Sted i Danmark. Det
er forst i de feuere Tider, at Forholdene vare dlevne saadanne,
at der vel, under billigt Hensyn til den storre Deel af de
scelles Jndtcegter, der gjenncm Hovedstaden indflyde i Danmark
maaffee kan anlagcs at vcere en ret god Ligevcrgt, menOverbebyrdelse for Herlugdommerne finder ingenlunde Sted. Men
til den Tiv, hvortil vi nu fores Heu, er det aldeles utvivlsomt,
at Hertngdommerne vare mindre beffaltede end Danmark.
Forholvene i Danmark og Hertugdomnicrne vare og mere
uensartede end de danske og norffe, navnlig med Hensyn til
de Eiendomme, vm hvis Beflatning der künde blive Tale.
Jinidleriid vare der andre Eider, hvorfra der frembode
sig scrrdeles Vanffeligheder for nye Skatter paa de faste Eien
domme, baade i Danmark og i de pvrige Statsdele. Foruden
den erkjendte almindelige Nfuldkommcnhed vcd alle nye Skatter
paa Landeiendommene, at de virke en Forringclse i Eiendommens Salgvcerdie, og saaledes fore til et til Skattens aarlige
Belob, beiragtct som Rente, svarende Capitaliab for den oieblikkelige Eier, var der hverken i den ene eller i den anden
Statödeel, en Maalestok, der paa en nogenlunde paalidelig Maave
udtrykte Eiendommens indbyrdeö Vcrrdiforhold. De danffe
Jorders Anscrktelse til Harlkorn af 1688 var vel gründet paa
omhvggelige Opmaalingcr og Undersogelser af sammes Vcrrdie,
men i det siden forlobne lange Ttdsrnm, var der foregaaet
saa störe Forandringer med det til enhver Tonde Harlkorn
hörende Jordtillceg, at Hartkornet kun ufulbkomment svarede enten
til de forstjellige Eiendommcs Jndtcegter eller til deres Vcerdie i
Handel og Vandel, saa at en ester deres Skyldscetning udlig10'
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net ny Skat vilde have rammet Eicndommene i et meget ulige
Forhold, altsaa vilde de, som allerede vare satte uforholdsmcrssig
heit, rammes altfor stcrrkt. Regjeringen fandt det saaledeS
urigtigt at lcegge yderligere Skat paa det gamle Hartkorn.
Men en ny Matricul var baade et holst vidtlostigt og
tillige et bekosteligt Foretagende, det vilde derhvs vcekke en
Deel Uroe og Misforstaaelse trlndt omkring i Landet.
Dette var altsaa noget, hvortil Regjeringen ngjerne greb,
saaloenge det ei var givet, om ikke Staten maatte blive
istand til at beftride dens Fornodenheder ved Hjelp af de
allerede udskrevne Skatter, og den Tilvcert som det künde ventes
at de indirekte Skatter vilde faae ved dereS bedre Zndretning,
ved det tilforladeligere Opsyn, som man efterhaanden künde
vente og ved det storre Forbrug, som den fremskridende Udvikling maatte medfore. Regjeringen var iovrigt kommen
til den velgrundede Overbcviisning, at den nye Skyldscetning
ikke bnrde indvirke paa de allerebe tilvcrrende staaende Skatter.
hvis Ulighed var blevet jevnet ved de med Hensyn til Eiendommenes samtlige Jndtcrgter og Udgifter, og deriblanvt Skat
ter, besternte Kjobesummer, Forpagtningsafgiftcr m. v. En
ny Skyldscetning ansaaeö derimod fornoden, naar Staten til
Dcrkning af sine tiltagne.Udgifter vilde gjorc Fordring paa
yderligere Bidrag af LandetS frugtbringende Eiendomme, men
tillige maatte der udfindes en midlertidig Regel for Skattens
Ligning indtil den nye Matrikul kom istand.
Men vilde det allerede med Hensyn til Danmark vcere
nrigtigt at fordele yderligere Bestattung af nogen Betydcnhed
efter den davcrrende Matrikul, saa vilde det have voeret endnu
urigtigere at udstrive nye Skatter paa Landeicndomniene i
de ovrige Statsdele i Forhold til de der indforte Skyldscrtninger. Den danste Matrikul var, som allercde bemcerket,
bygget paa en med Noiagtighed udfort almindelig Opmaaling
og Taxation af al Jord og var kun, som Folge af de mange
siden foregaaende Forandringer, blevet trcrngende til en Ret
telse, medens Skyldscetningerne saavel i Norge, som endnu mere
i begge Hertugdommerne, vare byggede paa meget losere Grund
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volle, og derhos forfljellige for de forfljellige Egne. Men ligesom der i disse Statsdcle var storreTrang til en nyeSkyldscrtning, naar forogede Skatter Milde lcrggcs paa Landeiendommene, saaledeS vilde dette Arbeides Udforclse der have vcrret vansteligere og altsaa Ndsigten til at erholde et tilfredSstillende Resultat svagere *).
En anden betydelig Vanflelighed laae i de Adkomster, i
Folge hvilke cn Mcengde og det netop de meest indbringende
Eiendomme vare ftitagne sor at bcrre de almindelige Land
flatter. Denn« Vanflelighed havde mindst at betyde i Norge,
hvor forholdsmcrssig faa Eiendomme vare i dette Tilfcrlde, og
Jordflacterne derhoö vare af liden Betydenhed. Baade i Danmark og Hertugdommerne havde Sagen derimod en ganfle
anden Digtighcd. Det fandtes nu uovcreensstemmende med
Retfcrrdighed at betynge de vorige Landeiendomme med forsgede Skatter, og derimod forflaane dem, som bedst vare istand
til at bcrre dem. Hvad de Skatter angaaer, som allercde
hvilede og i lang Tid havde hvilet paa Landeiendommcne, var
det vel i sin fulde retlige Orden, at de ved de hidtilvcrrende
Love hjemlede Besrielser bleve ved Magt; thi, som bemcrrket i
Iste Deel S . 260, vare disse Friheder saaledes tagne i Betragtning ved Erhvervelsen af deslige Eiendomme, at Eierne,
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somsaadanne, ikke havde mindste Bcgunstigelse fremfor dem,
der havde crhvervet uprivilegerede Eiendomme. Men denne
Betragtning fandt ingen Anvendelse paa de pderligere Bibrag,
Skaten under Forholdenes Udvikling inaatte finde sig nodsaget
til at gjore til Borgerne. Disse maatte efter Retfcerdighedcns
Fordring soetteS i Forhold til den Evne, der viste sig til at beere
Skatren. De vilve, til hvilken Classc et Jordbrug end horte,
for sammes Eier eller Bestvcr blive en n» Byrde, som Han, ved
at tilforhandle sig Jorden, feeste, forpagte den o. s. v., ikke künde
havc taget i Beregning. At gjore denne Betragtningsmaade
gjeldende med Hensyn til de privilcgcrede Eiendomme i Danmark
og Norge, künde ikke have uovcrvindelige Beteenkeligheder for
den davcrrende Regjering. Denne var vistnok langt fra den
Tanke, at Köngens ubundne Mvndighed, som cnbog udtrykkelig
var forbeholdcn i de vedkommendc Privilegier, knnde retfcrrdiggjore en vilkaarlig Behandling af disse. De Tilsagn, en LandSherre giver i Form af Privilegier, gaae netop ud paa, at de
derved erkjendtc Rettigheder kunne faae en saadan Fasthed, at
Enhver derpaa kan stole, og navnlig stulde de Privilegier, som
Frederik den 3die strar efter EncvoldsmagtcnS Jndforelse gav
de forfljelligc Borgerklasser, tjene dem til et trygt Ncern om
de Rettigheder, som forhen stulde finde dereS Bcstyttelse i den
da ophcevedc Forfatning. De Udtryk i forncevnte Privilegier,
der viste at Köngens Enevoldsmagt ei derved stulde lide no
gen Jndstrcrnkning, künde lige saa lidct, som den Bestemmelse
i Kongeloven, at „Köngen kan undtagc alt hvad og hvem
Han vil fra Lovens almindclige Befaling" hcntpdes til enForbeholdenhcd om, efter Lune og Godtbefindciive, at ophceve
erhvervede Rettigheder; i saa Fald vildc ethvert Privilegium
eller andet Retstilsagn indeholdc en aabenbar Modsigelse.
Meningen var derimod, at Köngen med afgjorcnde Mpndighed künde lose de Tvivlsmaal, der mulig künde opstaae om
et Privilegiums rette Forstaaclse, og ligcledeS, naar det almindelige Bedste uomgjcrngclig maatte fordre det, vilde kunne
gjore Afcendringer i dette. Men derved er det forudsat, at
det vilde stec med det samvittighedsfulde og varsomme Hen-
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syn til Retstilstandens Opretholdelse hvorpaa Folket ved EnevoldSmagtens Overdragelse i det Hele havde regnet. Man
antog, at enhver Konge maatte indsee, at Hans Styrke beroede
paa, at Han var Retfcerdighedenö upartiske Haandhcever, og
kun i denne Tillid künde et Folk, der havde Folelse for Ret
og Frihed, have frivillig betroet fine Konger rn Magt, som
ingen forfatninqsmcrösig Medvirfning stulde vcrre underkastet.
Hiin Köngen tilkommende Myndighed maatte imidlertid vcrre
nok, for at Han knnde indfore ovenncevnte begrcrndsende Forkolkning af de Privilegier, der fritoge viöse Landeiendomme for
de scrdvanlige Skatter. De Vcdkommende künde saa meget
mindre derover besvcere sig, som de i alle Tilfcrlde maatte erkjende, at Lovgiveren, saafremt Han var uberettiget til at lade
deres Eiendomme tage Deel i de nye Bidrag, som Statsfornvdenhcderne krcevede, da baade künde og burde, istedetfor at
lcrgge det Hele paa de ovrige Landeiendomme, tye til andre
Skatter, ved hvis Fordeling de bleve lige Vilkaar undergivne
med Statens vvrige Borgere. Som bcmcrrket oven S . 85—87
havde derhos Lovgiveren allerede ved Fdg. 13de Decbr. 1793
§ 26, (cfr. Pl. af 15de Octbr. 1802) i en anden Henseende
hjemlet en Forklaring angaaende Skatteprivilegiet, hvorefter
dette fik en mindre Udstrcrkning, end Man hidtil i Almindelighed havde tillagt det, uden at dog Nogen künde kalde denne
Forklaring vilkaarlig, men tvertimod ved rigiig Overvcielse
maatte finde den velgrundet. Den sammc Regjering vilde Hel
ler ikke kunne have nogcn overveiende Betcrnkelighed ved at
give Privilegierne den begrcrndsende Fortolkning, som vi oven
have seet at Retfcrrdighed krcevede. Dette er og det, som den
gjorde i 1802, da den flred til nye Skatter paa Landeiendominene, og det samme vilde den vist og have gjort i 1798, 1799
eller hvilketsomhelst andet Aar i der Tidsrum, som vi her
have omhandlet, forudsat at den allerede da havde fundet en
saadan ny Beskatning nodvcndig. Imidlertid var det den dog
maastee noget uhyggeligt at give Privilegiet en Fortolkning
hvorved en Mcengde Statsborgere, og det netop saadanne,
hvis velvillige og tillidsfulde Jmodekommen ved mange Leilig-
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heder var vigtig til de störe Reformers Fremwe, som Regle
ringen havde begyndt, künde vare tilbaielige til at troe at der
ei stete dem deres sulde Ret. Det kan derfor vel vare- at Re»
gjeringen ogsaa med Hensyn til hiint Privilegium har sundct
en Betankelighed ved at ndstrive nye Skatter, saalange en
bydende Nodvendighed ei var tilstede, men denne Betankelighed har vistnok ikke varet stärkere, end at den vilde have varet overvundet, saafremt der ikke havde vcrret Berankeligheder
af starre Vcrgt.
Jeg har her omtalt den Skattefrihed, der til hiin Tid
tilkom visse Landeiendomme, og siden blev forvandlet til en
blot Skattelettelse, som et Privilegium. Man har t den fe
uere Tid, for at angribe denne Frihed selv i den meget indstrcrnkede Skikkelse samme havde faaet, fundet Behag i at ncrgte
den Egenflaben af et Privilegium. Jeg fial derfor ikke undlade endnu at antyde, hvorfor jeg dcsuagtet giver den dette
Navn. Vel har jeg forhen givet en udforlig Forklaring herom, men jeg har ved denne, som ved mange andre Leiligheder,
maattet erfare, at Paastande, som ikke blot ere blevne modsagte,
men og paa en afgjorende Maade modbeviste, ligefuldt gjentages, som om de vare almindelig erkjendte Sandheder. Saavidt videS er den forste Anledning til hiin Benoegtelse taget
af den Betankning, som den til Pravelse af adstillige Andragender om Foranstallninger til SelveiendomS Udbredelse m. v>
i de Roeskildfle Stander for 1844 liedsatte Comitee afgav
over denne Sag. Nagtet denne med stör Styrke modsatte sig
de Forslag, der vare gjorte om at den Hovedgaardseierne m.
fl. tilstaaede Skattelettelse, retfcerdigen künde betages dem
«den fuldstoendigt Vederlag, saa indeholdt de» dog, at den
oprindelige Skattcbebefrielse der nu var blevet indskroenket til
en Skattelettelse, ikke var tilstaaet de Vedkommende under Form
af noget reelt Privilegium, og Comiteen yttrede sig, som om
paa Grund deraf hiin Skattelettelse, stjondt det vilde vare
»billigt og under de narvarende Forhold endog uretfardigt at
ophave samme uden Vederlag, dog ikke havde en saa kräftig
Berettigelse, som om den havde havt sin Oprindelse fra et
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egentligt Privilegium *). Dette blev strcir benhttet cif dem,
fom onffede at faae hiin Rettighed ophcevet, og herved fandt
jeg fom Kongelig Commissarius mig foranlediget til ndforlig
at udvikle, hvorledes den af Comiteen gjorte Bemcerkning
kun gik ud paa den Form, hvori Skattefriheden oprindeligviis
var bleven tilstaaet Scedegaardseierne, men at denne dog gjennem en Rcrkke af Love var bencrvnet og behandlet fom et
Privilegium, og at den, naar ikke al Retfcrrdighed ffulde lilsidescettes, maatte have alt det Krav paa Opretholdelse. fom om
et formeligt Privilegium havde vcrret udfcrrdiget. Jeg gjorde
derhos opmcrrksom paa, at der i al Fald var en Deel af det
saakaldte frie Hartkorn, fom havde sin Frihed fra et formeligt
Privilegium, nemlig Grevsiabers og Baroniers**). Men ogsaa
hvad Hovedgaardseiernes Skattefrihed angaaer har jeg ved «n
anden Leilighed**^), fom jeg tor paastaae tilstrcrkkelig, oplyst,
at den, fljondt den ikke i den faste Bestemlhed, fom den fik i
1670 og 1682, blev givet i Skikkelse af et formeligt Privilegium,
dog havde sin Rod i de strar efter Enevolvsmagkens Jndforclse
udstedte Privilegier, navnlig Avelens; kun at den forst, i de i de
ncevnte Aar givne Bestemmelser, paa den ene Side erholdt den
Begrcrndsning, uden hvilken den vilde have vceret til stört Afbrcek for Staten, og paa den anden S de den Fasthed, hvorved
den og blev betryggende for de Bedkommende. Denne Frihed,
under de endelige Bestemmelser fom den da omstder fik, blev
desuden Scedegaardseierne kun tilstaaet, mod at en betydelig
Jndfkrccnkning paa den anden Side blev dem paalagt, nemlig
at de ikke selv maatte bruge den storre Deel af de til Eiendommene hörende Jorder, men ffulde vcrre pligiige at overlade dem
til andre og det, under beftemte betydelige Jndffrcrnkninger ***«).
') See Roeskilde Stcendertidende for 1844 S . 2857— 2858.
- Z I. o. S . 2917— 2920.
See LandsthingStidende» for Ist« Session 1850 S . 3250— 3283,
3287— 3291, 3480— 3487, 3495-3498,
Det er en mindre rigtig Forestiiling, naar man troer, at Skattefiihed blev Soedegaardseierne tilstaaet fom Vederlag fordi de have
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Den blev derhoö fra en Forret for cn enkclt Stand forvandlet til
«n Eiendommen stedse folgende Egenstab; og tabte derved den for
den statsborgerlige Lighed krankende og for hele Udviklingen fordcervelige Natur, at binde de fleste af Landers storre Cieudomme til Visse Slcegter. Ester hvad jeg saaledcs har godtgjort,
er jeg udcn Tvivl aldeles befoiet til at betragte den omhanvlede
Rettighed, som et Privilegium. Skjondt hiin Mring i ovenncrvnte Comiteebetceiikning, efter mit Skjon, ikke har vcrret zau
ste vel anbragt, er jeg dog uvis om, hvorvidt den har havt nogeu virkelig Andeel i den Skjabnc det privllegerede Harikorn
har faaet. De, som nu have grebet hiin Jndrommelse, uden
at ville gaae ind paa hvad den viiste, at det kun var enFormen
vedkommende Bemcerkning og at der ikke i Sagen selv var noget
indrommet, vilde maaflee, hvis de ei havdc havt denne formeente
Jndrommelse have rettet dereö Angreb mod Privilegiers Gyldighed
i Grundscetningen. I al Fald vifte det sig paa Rigsdagen, at
Man med al den Bergt, der blev lagt paa, at de Jorder, hvorom Forhandlingerne iserr dreiede sig, ikke havde noget egentligt

at indestaae for Bondernes Skatter. Dette vilde i og for sig ikke
have indeholdt mindste Anledning til at tilstaae dem nogen Begunstkgelse : thi Eiendomsffatter maae efter Sagens Natur altld hvile
paa Eieren, hvis Sa g det er igjen at söge dem godtgjorte hos
Brugerne. GodSeiernes Stilling med Hensyn til Fcesternes Skat
ter er Heller ikke egentlig den, at Han i ndestaaer for samme,
men Han er ligefrem den som ha r a t b e t a l e S k a t t e r n e og som
rgjen maa söge sin Regreö hoS Fcesterne, Forvagterne o. f. V.
Men den Omstcrndighed, at Jorddrotten er Pligtig at bortfceste sit
BondergodS, hvoraf Han künde gjore en ganffe anderledes fordeelagtig Anvendelse, var derimod vel Noget, der künde foranledige
Lovglveren til at tilstaae Ham en Begunstigelse, og i Forbindelse
med denne Tvang kan og Hans Ansvar for Skatterne faae nogen
Betydenhed. Jmidlertid er det dog ikke ene herfra Skattefriheden
havde sin Oprindelse. Skjondt jeg flere Gange sorhen har oplyst
det Ntilfredsstiltende i hiin scrdvanlige Forestlllingsmaade, er den
nden Hensyn dertil öftere blevet paaberaabt som noget aldeles
givet.
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Privilegium, dog ved Sagens endelige Afgjorelse ingenlunde
stillede de Befrielser, som uomtvistelig havde et Privilegiums
Form, forbeelagtigere end de vorige. I dct ncevnte Tilfcelde
var Grevernes og Frihe'rrernes saakaldte Frihedshartkorn; men
dette betog mau Friheden uden alt Vederlag. Paa den an
den Side havde Kjobstadjorders Skattebefrielse aldeles ikke Begruudelse i noget der künde kaldes Privilegium *), men disse
bleve dog optagne blandt dem, som man afknappede miudst af
hvad der vilve fordres til fuldstcrndig Erstatning, (see Loven
26de Juni 1850 §§ 4 og 8). Ogsaa bleve de Auordninger, der
allerede havde begrcendset den celdre Stattefrihed, paaberaabte som
Beviis for, at den ingen RetSgrund havde, og at derfor den Er
statning, man tilstod, kun blev givet af Hvimodighed, medens
det dog, saavidt jeg fljvnner, laae klart for Ainene, at just de
Love, som havde begrcendset Friheden, maatte inden for denne
Begrcendsning give den et foroget Krav paa at holves i Agt.
Men, som allerede bcmcrrket, vare dog de Tvivl, der künde
opstaae om de privilegcrede Jorders Behandling ved Udstrivning
af en ny Eiendoms-Skat ikke, med Hensyn til Kongerigerne,
af den Betydcnbed, at de künde have holdt Regjeringen tilbage,
hvis der ellers allercde i de sivste Aar af det forrige Aarhundrede
havde vcrret tilstrcrkkelig Opfordring til at paabyde en saadan Skat.
Men, med Hensyn til de klosterlige og adelige Godser i de wen
de Hertugdvmmer havde Sagen swrre Vanstelighed. Her gik
Sporgsmaalet egentlig ikke umiddelbar ud paa Skattefrihed kl
ier Skattelettclse, men paa Skattebevillingsret, og ikke blot for
dcres Hovedgaardsjorder men og for Bondergodset. En saadan var ved den Forsikkringsakt, som Christian den Iste
ander Navn af Privilegicr udstedte, da Han lod sig vcelge som
Hertug til Slcsvig og Greve til Holsteen og Stormarn, indrvmmet Adelen i Forbindelse med disse Landes vorige
Stander. Den dcrved stiftede Forfatning var vel efterhaanden blevet mcrrkeligt svcrkket under de langvarige fjendtlige For-

) See Heroin Mandir om det danff« Kammervcese», S . 84--8S.
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hold mellem de to Fyrstehuse, der, ester Landencs Deling, siulde
t Fcellesstab fore Regjerin>,en over samme i Forbindelse med
Stcrnderne, naar der handledes om Anliggender hvori deres Jndvilligelse behovedes, og den havde i et Aarhundrede ikke v<rret i nogen Virksomhed. Men dog var hi'i'n Akt, som Pri
vilegium for Ridderstabet, stedse blevet erkjendt og ved Tronledigheder i Almindelighed udtrykkelig stadfcrstet af den nye Landsherre. Ridderstabet vedblev og stedse at tilegne sig den Ret, ikke
at kunue lcegges i ny Skat uden med detö Samtykke. Det havde
ogsaa viist en vedvarende stadig Opmcrrksomhed paa enhver selv
ubetydclig Skat, der rammede Samme, og ved enhver Leilighed frcmfort sine Modforestillinger, endog hvor det hverken
var en egentlig personlig «ller en Eiendomsstat, men en Afgift,
der ftulde erlcrgges ved en foresaldende Begivenhed ellcr i et be
sternt Retsforhold, saasom den ved Fdg. 31<e Mai 178l *)
paabudne ^ pCt. Skat og den ved Fdg. 12ve Septbr. 1792
foreskrevne Afgift af Arv; Afgifter, hvorfor end ikke Udlcrndinge
künde vcrre frie i de Tilfcelde, hvorfor de vare anordnede. Regjeringen havde Heller ikke ved flige Leilighedcr afviist RidderstabetS Modforestilling, som allerede i Grundscrtningen ubefoiet,
men kun, saavivt vides stedse uden nogen umild Udladelse, indstudt sig under de omhandlcde Afgifters sirregne Natur**). Visse
Grene af denne AfgiftSfrihed, navnlig Toldfrihed og Stempletpapiirs Frihed, vare endog ved udtrykkelige Love gjentagne Gange
blevne annerkjendle; iigesom og de Akter, hvorved den forrige
Gottorpste Andeel af Holsteen i 1767 og 1773 blev overdraget den
da regierende Konge, indeholdt udtrykkelige Betingelser om at holde
S e e oven S . 5 7 , der viser,
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Prcelater og Ridderstab ved de Friheder og Rettigheder, som
de hidtil havdenydt. Det var saaledeS at forudsee, at naar en
betydende Skat blev »den RidderstabetS dertil erhvervede Samtykke paalagt de adelige Godscr, vilde det ikke mangle paa Modforestillinger, som det ikke lod sig gjore at mode paa samme
Maade, som dem, der ved hine foregaaende Leiligheder vareindkomne. Paa den anden Side vilde det vistnok have vcrret Uret,
om der var bleven lagt en almindelig Skat paa al Eiendom i
de forstjellige Statsdele, men betydelige adelige Godser i Henugdominerne derfra blevne undtagne; og at overlade det til Ridderskabet at bestemme, hvilken Andeel de vilde tage i Udgisterne til
de Statsindretninger, hvoraf de fuldclig node godt, vilde og
have vceret meget misligt. De samme Grniide, der, som fovanfort, takte for at de visse Jorders Besivdere i Kongerigerne
tilsagte Friheder ikke burde vcrre til Hinder for at disse indlemmedes i den nye Skat, syneS saaledeS og i det Vcesentlige
at maatte vcere anvendelige i Hertugdommerne, stjondt Privilegiernes Beflaffenhed og de historiskretlige Forhold vare i Me
get forstjellige. Hvad i Scrrdeleshed SleSvig angaaer, var,
naar det betragtedes scerlig, Betcenkeligheden vel Heller ikke saa
meget stör ved at gjore den ovenncevnte fra det almindelige
Slatsbegreb hentede Betragtning gjeldende. Der var, med Henspn til dette Herlugdomme, Ingen, med hvemKöngen i nogen
Maade deelte sin Souverainitet. Denne var, efterat SleSvig
var kommet i de danfle Kongers ndeelte Besiddelse, ved en
scerlig Ndfcrrdigelse for dette Hertugdomme endog udtrvkkelig
forbeholden i de paa Ridderskabetö Privilegier meddeelte Confirmationer. I den Mellemlid, hvori Köngen var i udelukkende Besivdclse af SleSvig, men det Gottorpste Huus endnu
besad en Deel af Holsteen, og ikke vilde opgive enten den det
fratagne sceregne Part af SleSvig cller dets Deel i begge Her
tugdommerneS Fcrllesregjering, havde Konge» ogsaa udenvidere
lagt Skatter saavel paa det i SleSvig bosatte Ridderstabö Personer, som paa Beboerne af dets Godser, hvilket navnlig var
Tilfceldet med den under 23de Septbr. 1762 udflrevne Kopflat. Men hvad den Deel af Ridderflabet angaaer, som horte
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hjemme i Holsteen, var Stillingen noget anderledeS, thi ligesom de to stvste Omstcenbigheder ei mov dem künde anfores,
saaledes vare cndnu de tydste RigSretter ikke ophcevede, til hvilke
Undersaatterne,i de tydste Lande künde »ende stg, naar de
meente, at dereS Rettigheder vare krcrnkede af Landsherre», det
vcrre stg ved Lovgivnings- eller Regjcringshandlinger. Vistnok
var den tydste Rigsforfatning allerede til hiin Tid mcrrkelig
svcrkket, men de» bestod dog endnu, og navnliq var RigsreitenS
Myndighed hverken ved Lov ophoevet eller i Gjerningen sat ud
af Virksomhed. Folgelig vilde Regjcringen, ved til hiin Tiv at
have villet indfore en Skat af den omhandlede Udstrcrkniiig,
have udsat stg for en fortrcrdrlig og vel ikke utvivlsom Nettergangstrcrtte med en Deel af Kronens Undersaalter. Del var
saaledes fra den Side naiurligt, at Regjeringen sagte saalcenge
som inuligt at undgaae at ndstrive en almindelig Skat.
Med Hcnsyn til den Deel, som Kjobstcederne stulde tage
i en saadan Skat, vare Vanstelighederne Heller ikke rinae. Ogsaa for deres Bcstatning maatte der dannes en ganste nye
Grundvold; thi da af de wende voesentlige Afgifter, som da hvilede paa de danste Kjobstcrdcrs Jndvaanere, Kopstattcn og
Consumlionen, den forste ikke fandt Sted i Norge og de» an
den ikke i Hertugdommerne, ligesom den i Norge var ansat til
langt lavere Sarser cnd i Danmark, saa var allerede dette i
Veien for at söge det fvrogede Bidrag af Kjobstcederne ved en
Forhoielse af celvre Afgifter, uden at tale om flere Aarsager,
af hvilke det vilve have vcrret aldeles utilraadeligt Men der
behevedeS mange Overveielser for at finde en Maalcstok, der
künde fore til eil nogenlunde ligelig og taalelig Skattefordeling
mellein de enkelte Skatteydere, saa og for at komme til en nogenlundc rimclig Formodiliilg om det Belob, der künde ventes
udbragt ved en aldeles ny Kjobstadstat, og for at kunne bedomme, hvorvivt derved et passende Forhvld vilde sremkomme mcllem Kjobstad og Land, saa og imellem Kjobenhavn og de ovrige Kjobstceder.
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XXXVI.
Her feer man da en Deel af de Tvivlsmaal og Vanfleligheder, som moatte frembyde sig for Regjeringen, naar den
henvendte Tankerne paa en saadan almindelig Skat, som kün
de give den de fornodne Midier til kräftig at paaflynde den
Grundfeestelse af Landets Penge- og Finantsvoesen, som den
havde for Die. Der er mig aldeles intet bekjendt om, hvorvidt Regjeringen allerede da har toenkt paa en saadan Skat,
og hvilke Betcenkeligheder, der da havde holdt den tilbage.
Men ved at scrlte mig ind i Forholdene, saaledes, som de da
vare, og ved Eiden deraf noiagtig og i deres Enkeltheder at
overveie de Skatieforordningcr, som udkom i 1802, er det
mig klart, at den har havt Die for alle foriicevnte Vanskeligheder. Bel indeholdc disse Anordninger tillige Oplosningen.
Men forudcn at det vist i mange Dele kun var Nodvendigheden, der dragte Regjeringen til at hvile ved denne Oplosning, hvis Ufuldkommenhed den uden Tvivl heel vel har indseek, saa var der i den körte Tid, der laae imellem, foregaaet
Meget, som betog Betcrnkrlighederne en Deel af deres Borgt,
medens det paa den anden Eide gav Opfordringen til at gribe
ind en foroget Siyrke. Denne moerkelige Forskjel i Stillingen,
saaledes som den i 1802 var blevet og saalcdes som de» var
til den Tid, hvori det paastaaes at Regjeringen havde sorsomt at indfore de nye Skattepaabud, onfler jeg ret at man
skarpt opfatter. Man vil da, om jeg ikke feiler, komme til
den Erkjcndclse, at Sagens Behandling baade til den ene og
til den anden af disse Tidspunkter vidner om det sikkre Blik,
hvormed den davcerende Regjering har vidst at overftue For
holdene.
I Prcemisserne til Forordningerne af iste Octbr. 1802 og
15de Decbr. s. A. anfores to Grunde, som havde sat Köngen
i den Nodvendighed at paabyde en almindelig Skat. Den ene
er, at de overordentlige Foranstaltninger til Fcedrelandetö Besiyttelse, som Köngen undcr den lange Krig i Europa havde
maallet soie til Landets og dets Handels og Svfarts Beskyt-
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telse, ikkc havde kunnet bestrides ved de imidlertid paabudne
overordentlige Afgister, den anden at de fügende Priser paa
alle Nodvendigheder ogsaa havde i'ovrigt bevirket en Forogelse
i Statens Uvgifter. Men til den Tid, hvori Skattepaabudene maatte vcrre fremkomne, naar Depositokassesedlerne flulve
voere blevne overflodige, vilde disse Grunde ingenlunde have
havt den Bcrgt, som de nu havde faaet, og endnu mindre vilde de da have fandet den Anerkjendelse i Folkcts Bevtdsthcd, hvorpaa der nu künde gjores Regning. Med Hensyn til den forstnaevnte Grund kan det vcere nok at erindre,
at Fjendtlighcderne med England i 1801 vare konme imellem,
hvilke havde medfort adskillige Millioncrs Udgifter, og i SoerdeleShed sat Regjeringen i den Nodvendighed at benvtte Deposttosedlerne udcnfor deres oprindelige Bestemmelse, og det i et
Omfang, der maatte betage den det vcl og allercde forud noget
tvivlsomme Haab om, uden at lcegge nye Byrder paa Undersaatterne at finde Midier til igjen at inddrage disse Sedler
og paa nvc forfolge sin Plan til at staffe Landet et fast Pengevcesen. Hvad den anden Grund angaaer, da er det S . 114
bemoerket, hvilken ganste overordentlig Förhoielse af Kornpriserne der indtraadte nu nctop med Overgangcn i det uye Aar
hundrede. Disse vare iovrigt allerede i de to ncermcst forudgaaende Aar (1798 og 1799) betvdelige, men foruden at de
dog bleve langt tübage for dem, som ethvert af de forste 7 Aar
i dette Aarhundrede bragte, künde et Par Aars noget hoie Prü
fer ikke komme t Belragtning til at begründe cn blivende Forholdsregcl som den omspurgte.
Det var forst ved deres Vedvarcn og fortsattc Stigen at de
fik en betydende Jndflydelse paa alle andre Priser. Natha n so n
har paa to Steder*) anfort, hvorledes nctop i de forste Aar af
dette Seculum Priserne hcrvcde sig saavel paa andre Landets
Produkter, som og paa mangfoldige af de Varer, der kom fra
Udlandet. De der anmcerkede Priser paa flcrc af disse Artik-

') S . 783 og 817.
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ler vil Man maaffee finde paafaldende saavel i Sammenligning med de nuvarende, som og med dem, der havde fundet
Sled nogen Tiv tilbage; men det mcerkelige Omsiag iPriserne,
som just nl den Tid foregik, er mig fuldkomment i Erindring.
Det var Gjen stand for en ganske almindclig Opmarksomhed,
og var navnlig meget foleligt for Embedsstanden, hvis allerede
knappe Lonninger bleve uforandrede. Men lignende Forhold
sandt og Sied med Hensyn til Huusleie, Folkelon og .de forfijellige Arrcr Haandvcerksarbeide m. fl. Bemeldte Forfatter
bemcrrker vel, at Arbeibslonnen og Haandvarkernes Daglon
paa ingen Maade steg i Forhold til de overordentlig hole
Priser paa Livets Fornodenheder, medens Han dog anforer, at
ogsaa Huusleien steg meget. Det forholder fig ude» Tvivl
ganske rigtigt, at al Arbeidslon ikke just steg i sainme Forhold
som Fodevarerne. D.et er det sadvanlige og naturlige, at Arbeivslonnen ikke strar faaer en tilsvarende Forhoielse, naar
Livets Fornodenheder füge, men naar de hoie Priser paa bisse
vedligeholde fig, ville dog Arbeidspriserne esterhaanden satte fig
i Ligevcegt dermed, forsaavidl der ikke i en eller anden Arbeidsgreen er Overflodighed af Arbeidere, eller Eftersporgflen af
bette Arbeide betydelig aftager, ligesom Fabrikarbeider, der ere
beregnede paa Afscelning til Udlandet, langt fra ikke altid kunne holdeS i en lil Livsfornodenhederne svarende Priis.
Den omhanvlede Priisstigen gav dobbelt Berettigelse til
nu fremfor i den ncer foranliggende Tid at paabyde Skatter.
Medens de hoiere Priser nodvendi'gviis maatte medfore forogede StatSudgifter, bleve og de vigtigste Skatleyderes Mid
ier til al betale derved forogede. I Sardcleshed künde det,
under bisse hoiere Priser, ikke blive vansteligt for Landmcendene at betale »oget mere i Skat, end hvad de for havde be
tall; men ogsaa om de ovrige Skattcydere gjaldt omtrent det
samme. I Scrrbeleshed künde de af bisse, som den i 1802
paabudne Skat umivdelbar rammede, nemlig Huuseierne, ordcntligviis holde sig stadcslose hos Leierne, der endog umiddelbar ved Fdg. bleve tilpligtede for deres Deel at erstatte den
nye Skat, hvorfor Eierne saaledeö kun stode i Forflud. For
11
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Mangen, hvis Jndtcrgter allerede forud vare knapt tilstaarne,
var Afgiften vistnok folelig, men den kom dog ikke i noget hoit
Forhold til de vorige Udgifter, som Han havde at tilveiebringe.
Jovrigt var og i de saa Aar, der ligge imellem de to Tidspunkter, som vi sammenligne med Hinanden, den Krcesterncs
Udvikling, som var tilstgtet ved de foregaaede Forbedringer i
Lovgivningen omLandboevceönet, Told- og Handelsvoesnet,m. m.,
baade herved og ved de vedvarende og tildeels endog tiltagne
fordeelagtige Conjuncturcr for Handel, Sofort og Afscetningen
af vore Produkter, stredet en Deel frem, og Folket var saaledes nu bedre istand til at taale forogede Skatter end tidligere.
Hr. Nachanson troer endnu at burde dadle, at de nye
Skattepaabud ikke traadte i Kraft inden de forste 3 Aar af
dette Aarhundrede, i hvilke Udgifterne aarlig vare stcgne saa
betydeligt*). Jeg flal ikke lcrgge Vcegt paa, at de den Iste
Oktbr. 1802 og 15de Decb. s. A. paabudne Skatter allerede
maatte tilsvares fra forstncevnte Dag, eller paa den Omstcendighed, at Priserne dog ikke endnu i bemeldte 3 Aar
vare komne'saameget i Veiret, som i de ncermest paafolgende.
Det er aabenbart, at del kun var esterat de forhoiede Priser
havde faaet en vis Fasthed og en ikke ringe Grad af Jndgriben i alle offentlige og private Forhold, at Regjeringen derved
künde lade sig bestemme til at lcegge nye bctydelige Skatter
paa Landet. Der bchovedes og en ikke ringe Tiv til grundig
at gjennemarbeide en Sag, der var saa riig paa vanskelige
og betcenkelige Forviklinger, og derhos var af saa indgribende
Vigtighed.

XXXVII.
Ester alt hvad der er udviklet om Forholdene i den omhandlede Tid, er der vistnok ingen Foie til at gjore Regjerin
gen nogcn Bebreidelse, fordi den tovede saalamge, inden den

') S. SVK.
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jkred til de omfattende Skattepaabud, som ved to Forordninger
af Iste Octb. 1802 bleve udskrevne i begge Kongerigerne og
ved Fdg. af 15 Decbr. ncesteftcr i Hertugdommerne Slesvtg
og Holsteen. Ogsaa turde det vcere oplyst, at der nu baade
var indtraadt en indlysende Nodvendighed af at skaffe Slatskassen en betydelig Forogelse i dens Jndtcrgter, og at ligeledes Forholvene havde saaledes forandret sig, at Folket maatte
vcere istand til at bcrre forhoiede Afgifler. Forelobig bemcerkes iovrigt, at der under forstncevnte Dato endnu udkom tre
andre Skatteanordninger. Den ene paabpd for de danfl vestindiske Der en Afgift af faste Eiendomme og sammes Produk
tion, for at der ogsaa af bemeldtc Der künde faacs et pas
sende Bidrag til de stegne Statsudgifier. Dette Bibrag svarede til de Afgifter, der til samine Tid bleve paalagte Eiendommene i Moderlandet, men de scrregne Forhold i Colonierne medforte, at dm Deel af samme, der flulde falde paa
Jordeiendommene, blev fordeelt mellein Arealet og det Produkt
det til enhver Tid gav, og at Bvgningsffatten blev ansat hoiere. Der kan ingen Tvivl vcere om, at.Colonierne, efter de
davcerende Forhold, meget godl künde taale disse Afgifter; og
at de billig burde tage Deel i den npe Skattebprde, som
det fandtcs fvrnvdent at lcrgge paa Statens Hovedbestanddelc,
künde saa meget mindre vcere tvivlsomt, som de, hvad Prcemissernc og uvtale, havde foraarsaget en Deel af de betydclige
Udgifter, som Skaten havde havt i Anlebning af Krigsforholdene i Europa. Men over denne mindre vigtige Deel af den
nye Beffatniiig skal feg ikke videre indlade mig To af hine
Forordninger, den ene for Kongerigeine og den anden for Hertugdommerne, indeholde blot en Forandring i de ovenfor S .
107 berorte overordentlige Skibsafgifier, som under Krigen
bleve paabudne til nogen Erstatning for de til Flagets Bestvttelse trufne kostbare Foranstaltninger. Nagtet Europa i det
Dieblik havde Fred, blev det efter Finanlscrnes Tili'tand fornodent at lade denne Afgift vedblive, dog med nogle leitende
ncrrmere Bestemmelscr. Den saakaldte Erlraafgift, der i Almindelighed hvilede paa alle saavel Jndfprsels- som Udforselsii'
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Barer, navnlig og de ellers toldfrie, med 1^ Procent af Bcrrdien, vedblev og i mange paafolgende Aar, hvori det for en stör
Deel alter blev fornodent at anvende betydelige Bekostninger
af foranforte Slags, og ievrigt Finantsernes Tilstand ei tillod
dem at give Slip paa denne Jndtcrgt; ligesom og i dette
Tidsrum Soehandelen blev bebyrdet med andre Äfgifter. Forst
ved de under Iste Mai 1838 deels for Danmark deels for
Hertugdommerne uvkomne almindelige Forordninger angaaende
Tolden blev denne Afgift alveles ophcrvet, esterat den forhen
ved Placat 3die Novbr. 1819, Fbg. 27de Decbr. 1820 og
Placat af s. D. allercde havde vcrret sat ud af Kraft med
Hensyn til de vigligste Uvforselsarkikler.
Men det er alene de tvende forstnoevnte Hovedanordninger af Iste Ocibr. 1802, og Fbg. 15de Decbr s. A., hvorved vi have at dvcele, for, soi» allercde bemerket oven S . l21
at gjore det ret indlysende, at den Opgave, som Regjeringen
ved disse med stör Omhu udarbcidede Anordninger fegte at
lose, var forbunden med saa betvdelige Banfkelighedcr, at den
med god Foie ikke derpaa indlod stg i en forudliggende Tid,
hvori de Grunde, der talte mod en saadan nye Beffatning,
havde storre, og de der talte for samme, mindre Vcrgt, end de
fik saaledeS som Forholdene havde stillet stg i 1802.
Beiragte vi nu for det Forste Skattebelobet for hvert af
Statens Hovedbestanddele, da var det saa meget mindre muligt at forvisse stg om en fuldkommen Forholdsmcrssighed deri,
som det, efler hvad vi have udviklet, var nodvendi'gt at lcegge
de nye Skatter paa de faste Eiendomme og bygge disse paa
en ny Grundvold, der maatle blive meget forskjellig i de forfljellige Staisdele, uden at det var muliqt iorud noiagiig at
beregne Belobet. Hvad i Scerdeleshed den Deel af den nye
Skat angaaer, som fluide svares af Jordbruget, saa er det
forhen viist, at det fandtes usorsvarligt at lcegge de crlvre Skatteligningsnormer til Grund, men nye Matrikulcr vare natu»
ligviis ikke blot meget bekostelige men og vidiloftige Arbeider,
der krcrvede flere Aar. Det fandtes nu for det forste hvad
Danmark angaaer, at Skatten forelobig og indtil den künde

anlcrgges efter den nye Matrikul maatte for HovedgaardSjorder, Prcrstegaardsjorder og andre saakaldte privilegerede Jorder scettes i Forhold til Arealet ogde» forstjellige Vcrrvi, der,
inden for visse Grcrndser, bkxv sat paa hver Tonde Land.
For Bondcjord antoges det hidtilvcerende Hartkorn at Kurve
sorelobig brugeö somMaalestok. men saaledes at det i Forhold
til en Vurdering indenfor bestemte Grcrndser blev sat hoiere
eller lavere i Skat. Derhos Kleve og Jorderne middelbar Kestattede ved en scrrlig Afgift, der blev lagt paa Tienderne, ikke
efter deres Anscettelse til Tiendehartkorn, hvorefter der alt hvilede nogen Skat paa de wende Tiendens Dele, (Konge og
Kirke-Tienden) men efter det tiendeydende Hankorn, med no
gen Forskjel efter Maaden hvorpaa Tiende ydes.
I Norge blev derimod Afgiften besternt efter en scrrlig
Vurdering paa hvert Jordbrug, uden at enten Arealet eller
den celvre Skyldscetning kom i nogen lovbestemt Betragtning,
dog blev der sat en vis Grcrndse for Vcrrdiscettelsen, llgesom
«thvert Jordbrug, der blev ansat til Vcrrdie af 150 Rd. eller
derunder, blev fri for Afgifter. Tienden, og det baade Kornog Fiffetienden (hvilken forste dog efter Fdg. 31te Juli l801
overalt var forvandlet til fast aarlig Afgift i Korn eller Penge),
blev ligeledes belagt med en vis Afgift for hver Rigsdaler
som den indbragte. Jovrigt blev ved Forordningens § 27 en
Deel af de forhen paa de norfte Landeiendomme hvilende Af
gifter ophcevede, mod en Forhoielse i den saakaldte Leilcrndingöskat, hvilken Forhoielse for de forstjellige Distrikter bestern
tes efter forstjellige Regler, men at der i det Hele hermed var
forbunden nogen Afgang i de Kongelige Jntrader, indlyser
dog af Forordningens Jndhold. Ogsaa blev ved § 28 en
anden crldre Afgift, der dog ei har kunnet vcrre af betydeligt
Belob, eftergivet uden noget Vederlag. Om nogen ny almindelig Matrikulering er der ei Tale i den norste Forordning,
kun indeholder § 26 en almindelig Forbeholdenhed for Köngen
om at forhoie eller nedscette Afgiften for de forstjellige Jord
brug, hviS den nu benyttede Maalestok i Tiden maatte vife
stg at vcrre mindre beqvem.
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For Hertugdommerne blev den hcle Jordskat forelobig-,
og indtil en ny Matrikul der künde indfores, ogsaa hvad
Bondejord angaaer, lagt paa Arealct efter den Vcerd der sat
tes paa samme. Dog skulde Brugerne af enhver Tonde Land
opdyrket cller til Dyrkning opbrudt Jord, i hvis Sted i
Marsten en Demat ffulde trcede, udcn Hcnsyn til nogen Vcrrdscrttelse, eller til hvilken Classe af Jord den end horte, svare
en bestemt aarlig Afgift (3 Schilling — 9Z Rbß)., men Vnrderingen tjene til Regel for den pderligere Afgift, der betragtedcö som den egentlige Grundafgift, og for de laveste Tarier
var ringere end hiin almindelige Afgift, men for de hoiere
tarerede overftcg samme. Iovrigt vare udenfor Marsken Grcendserne for den Tart der kunve scrttes paa hver Tonde Land
Hovedgaardsjord, lige med de for Danmark bestemte, lavest
50 Nd. hoicst 100 Rd. Men paa Marsken, hvor som meldt
iovrigt en Demat, der i Udstrcrkning kun er ^ Tonde Land,
skulde trcede i Stedet for dette Maal, flulve Tarten kunne gaae
til 150 Rd. og dermev ogsaa Afgiflen, iberegnet de 3 Schilling,
der svaredes uden Hensyn til Vcrrdien, gaae over de 14 Skilling, som baade i Danmark og andctsteds i Hertugdommerne var
det yderste, indtil 9 Schilling for Demat, der som sagt i Maal
endog er en Deel mindre end 1 Td. Land'). For andre end
Hovedgaardöjorder og visse Artcr af Jorder, som deraf sattes
ved Eiden, altsaa navnlig for Bondejordcr, lillod derimod Forordningen en lavcre Anscettelse, indtil det halve af den for
bemcldte Jorder hjemlede Grundafgift, hvilken ved denne laveste
Nedscrttelse salbt ned til 1 Schilling, og altsaa blev tilligemed
Brugöafgiften 4 Schilling. Om Tiendeafgift var der ikke
Tale i Hertugdommerne, hvor Tiende kun sinder Sted i der
nordlige Slesvig og der ordentligviis i Ovcreensftemmelse med*)
*) Ved Fdq. af 4de Zuli 1613 8 13 blev dette sceregne Skattemaal
for Marffen ovhcrvet og rednceret til Tende Land, der fra den Tid
ogsaa blev Maalestokken i bemeldte Egne, dog uden at den hoiere
Taration sammesteds iovrigt bortfaldt.
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enkelte locale Bestemmelser eller Vedtoegter udgjor en mindre Alldeel af Avlen end i Danmark.
Del er kjendeligt, at Lovgiveren, langt fra ved den nye
Skat at ville söge nogen Udjevning for det Skatterne i Norge
stode lavere end i de ovrige Statsdcle, har fundet Anledning
lil selv i denne nye Skat, navnlig hvad Landeiendommene
angaaer, at tage Hensyn til den mindre Skatteevne, som bemeldte
Riges Jordcr have. Men i hvilket Forholb denne Skat er kom
met ril at staae til den, der blev paalagt Landeiendommene i
Danmark og Hertugdommerne, er mig ikke bekjendt. Af Schweigaards Statistik S . 35 og 56 sees, at Jordtarationen eftcr
Fdg. Iste Octbr. 1802 med Tillcrg af de Tarationer, der efter Fdg. 6te Mai 18l2, § 23, bleve optagne over de Jordbrug, der ei vare anflaacde over 150 Rd. og derfor ved Forordningen 1802 undtoges, men dog vare af den Betydenhed,
at der künde fodres mere end to Koer paa samme, havde be
lobet noget over 25^ Millioner S p .; hvilken Anscrttelse er
fremkommet af den i Courant foregaacdc ved efter Myntforholbet til Species at fradrage 1, saa at de i forstncrvnte Va
luta have udgjort noget under 32 Millioner*). Som Schwe i-*)
*) Ved Rigsbankens Grundlcrggelse antoges det dog, at Bank-Heftelsen
i Norge vilde udgjore omtrent 9 Millioner, mod circa 19 Millioner
i Danmark og circa 14 Millioner i begge Hertugdommerne, af hvilke
9 Millioner Jorderne efter ommeldte TarationSbelob, kun vilde have givet omtrent de to. Men efter Fdg. 9de Iu li 1813 siulde ikke alene
som i Danmark Tiender og Bygninger bcrre Bankheftelse, men dertil
kom og Skove, Saugbrug og Bjergvcrrker, (§§ 5 og 6) ligesom
og Bjergstaden Kongsberg, ffjondt fritagen for Bygningsafgift,
skulde underkastes Bankheftelse (§ 4). Negjeringen har saaledes
indseet, at de 9 Millioner, som den dog fandt at vcere det mindste
som de norske Bankheftelser burde udgjore i Forhold til den Heftelse,
der blev lagt vaa de ovrige Statsdele, ei künde udkomme uven
ved at medtage de vcrrdifuide Eiendomme, som Norge havde uden
for dem, der vare Gjenstande for Skatten af 1802. Hvorvidt
det beregnede Belob ved Hjelp deras künde udkomme, har ik^e viist
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gaard bemcerker ere disse Tarier deels paa Grund af Forordningens egne Bestemmelser, deels paa Grund af Eftergivenhed i Udforelsen, satte overmaade lavt. Belobet er ogsaa
meget langt fra det, som Taxationen udgjorde i de vorige
Statsdele, nemlig i Danmark henved 137 Millioner oq i Hertugdommerne ncrrved 125 Millioner Courant (respective omtrent 219 og omtrent 200 Millioner i Rigsbankpenge). Men
ved Taraiionsbelobet er endnu ikke Afgiftsbelvbet givet. Foruden at det ikke vidcs, hvor stör en Andeel i dette Belob de
efter Frdgn. 6 Mai 1812 tilkomne Tarationer (hvilke efter
de da foregaaede Skatteforhoielscr i de vorige Landsdele ikke
künde komme i Betragtning ved Sammenligningen) have havt,
saa kan Forholdet i Afgiftsbelobet ingenlunde udledes af Forholdet i Tarationsbelobet, da Reglerne for Afgifterne vare
meget forstjellige. Det er ikke uvigtigt, at det störe Antal
Landbrug, der blevc anslaaedc under 150 Rv., hvilket svarer
til 1 Tonde Hartkorn med laveste Tart, ved den norffe Forordning bleve undtagne, medens de mangfoldige meget ringere
Landbrug her i Landet ei vare frie, og det er af den Omstcendighed, at Lovgiveren i 1812 paabod under en vis Forudscetning at inddrage disse Jordbrug, og at de ligcledes ved Forordningen for Norge af 9de Juli 1813 bleve medtagne til
Bankhcrftelse, sandsynligt, at Afgangen for det Slags Jorder
ei har vcrret ganfle ringe. Paa den anden Eide künde det
synes, at de i den norffe Forordnings § 13 besternte Afgifter
ftode i et temmelig stört Forhold til Tarationssummen. Dette
Forhold var imidlertid ikke lige paa de forstjellige Trin af
Vcerdianscrttelserne. Af et Jordbrug af 150 til 200 Rigsdalers Vcerdi var den nemlig 1 Rd. 18 ß, men stden steg den
kun med 36 ß for hvert 100 Rd., dog at der indtil 400
Rd. gaveS Tillceg for hver 50 Rd. men kun med 18 ß.
Naar ved Eiden af den Afgang, der var for Jordbrug, som
sig, da den norske Frdg. as 9de Juli 1813, uden at Bankhestelserne vare berigtigede/ dlev hcevet ved Lov 14de Juni 1816 og den
nye Bank funderet paa en ganffe anden Maade.
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ei bleve ansatte over 150 Rd., tillige tagesHensyn til at nogle
aldre Afgifter ved Forordningcn bleve rftergivne eller lettede,
vil man neppe scette Belobet af den ved Frdgn. Iste Oktober 1802
for Norge paabudne Jordflat for lavt, naar man beregner den til
omtrent ^ Procent af det totale Taraiionsbelob, eller med nogen
Forhoielse og Afrunding, til 100,000 Rd., og da det udgjorde
r Danmark omtrent 385,000 Rd. og i Hertugdommerne omtrent
224,000 Rd,, saa vilde vel Belobet af bemeldte Afgift for
Norge vcrre meget for lavt i Forhold til den i de ovrige
Statsdele paabudne, hvis Folkemcengden ligefrem ikulde vcrre
Maalestok, men den kan maaflee dog i Forhold til Jndtoegterne
af Sammcs Landeiendomme have staaet hoit nok. Det maa
ei Heller ovcrsees, at den norfle Forordnings § 8, for at dog
Norges betydeli'ge Skoveiendomme stulde faae en passende Deel
i den nye Skattebyrde, fastsatte en Afgift ved Trcelasts Ndforsel, der stulde betales i Forbindelse med Troelasttienden. Man
er herved gaaet ud fra den Grundscetning, som Lovgivningen
i det Hele fulgte ved Bestattungen for Norge, i dette Rige
for en Deel at söge den Jndlcrgt, som i de andre Statsdele
blev ydet af selve Jordcn, gjennem Afgift paa Produktionen,
navnlig paa Skoveffecter ved dcres Ubforsel. Hvormeget be
meldte Tilloegsafgifl til Troelasttienden har udgjort vides ikke,
men den er naturligviis i de Opgaver, vi for det folgende Aar
have af Norges Jndtoegter, gaaet ind under dette Riges Toldindtcrgter, som netop i diöse Aar hcevede sig hoist bctydeligt.
I Norge blev og ligesom i Danmark Afgift lagt paa
Tienden. Dens Belob vides ikke; det kan maastee antages,
at denne Skats Belob i begge Kongerigerne har staaet i samme
indbyrdes Forhold som Jordstattcn; thi vel var paa den ene
Eide den Penge- eller Kornafgift, hvormed Korntienden i
Overeensstemmelse med Frdgn. 3ire Juli 1801 var aflost over
alt i Norge, i det Hele lavt ansat, men paa den anden Side
var der i Norge og Fistetiende, hvoraf Afgift stulde svarcs.
Forholdet til Danmark bliver saaledeö neppe forandret, idetmindste ikke synderligt, derved, at Tiendeafgiften maa medreg-

170

nes. Dcrimod maa denne Afgift nodvendigviis tages i scrrlig
Betragtning, nciar der fporgcs, hvorledes Forholdet stiller sig
til Hertugdommerne, hvor denne Afgift ikke fandt Sted, og
altsaa Jorderne, der saa godt som alle vare tiendefrie, tillige
burde giere Fyldest for den Skat, som de danste Jorder havde
at yde gjennem Ticndcrne. Da denne Tiendeafgift, der saaledes som den var paabuden i Danmark ved Frdgn. Iste October 1802 udgjorde 46,065 Rd., maa lceggcs til den umiddelbare Jordstats Belob, saa bliver det hele Skattebelob ogsaa
ikke saa gauste lidet hoicre for Danmark, sammenlignet med
Hertugdommerne, end Forholdet i Folkemcengden vilde have
medfort.
Lovgiveren har aabenbar ikke lagt det an paa, at der
navnlig i den Deel af Skatten, der salbt paa Landbruget,
stulde finde et til Folkemcengden aldeles svarcnde Forhold
Sted mellem Norge og de ovrige Statsdele. Ligesom det Nysanforte viser, at det blev langt fra, at et saadant Forholv udkom, saa turde det og fremgaac af det forhen Udviklede, at
det ingenlunde havde voeret relfcrrdigt eller forstandlgt at efterstrcrbe det., Sandsynligere er det, at et saadant Forhold har
vceret tilsigtet mellem Danmark og Hertugdommerne. Med
Hensyn til Hovcdgaardsjorder ere Bcstcmmelserne, som vi have
seet, aldeles tilsvarende paa der ncer, at Bestatningen paa
Marffen ligesaavel paa dette SlagS Jorder som paa de ovrige
Jorder, navnlig Bonderjorder, künde gaae hoiere, men hvilket
hidrorer fra MarfierneS overordcntlige Frugtbarhed, hvormed
Jorderne intetsteds i Danmark kunne scrites i Lighed. Den
scerlige Tiendestat i Danmark var uden Jndflydelse paa Forholdct, forsaavidt Hovcdgaardsjorder angaaer, thi bisse og de
ovrige Jorder, som den danste Forordning satte ved Eiden af
dem, ere med enkelte Undragclser tiendefrie, og hvor en saadan
Undtagelse indtraadte, maatte Jorden naturligviis faae en til
svarende Nedsoettelse ved Taxationen. Med Hensyn til de
ovrige Jorder, da have dcrimod Reglerne saavel for Vurderingen som for Bestatningen voeret altfor forfljellige, til at det
Forhold, hvortil de vilde lebe, lod sig beregne med Noiag-
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righed. Da, som foran bemerket, det danstc Hartkorn, stjondt
öfter de störe Forandringer, der ei blot ved DyrkningSflid,
men og som Folge af Skoves Ryddeliggjorelse, Mosers Udrorring og paa mange andre Maader vare foregaaede med de
dertil hörende Jorder, ikke lcrngerc svaredc til disses indbyrdes
Vcrrdiforholb, dog i det Hele ikke var en ganske forkastclig
Maalestok, saa fand! Lovgiveren det forstgtigere at begrcendse
den midlertidige Vcerdiansoettelse af Bonderjorder (der i stn
Tid flulde afloses ved en ny Matrikul) ved visse til Hart
kornsstorrelsen knyltede Bestemmclser. Navnlig vilde i Jylland,
hvor oste et meget stört Areal ligger til 1 Tonde Hartkorn,
Taralion en let vcrre blevet sor vilkaarlig og have paafort
Bkugerne en sor stör Bestattung, hvis denne var stect blot
ester Tonde Land; og hervcd vilde det i Frdgn.. 15de December 1802 sor Hertugdommerne satte Minimum af 25 Rd.
— 40 Rd. mangensteds vcere blevet meget sor holt. I Hermgdommerne fandtes derimod de forrige yderst forstjellige
Skyldsoeiningcr aldeles ikke brugclige som Maalestok sor en ny
Skat, ligesom Jvrdens Bestaffenhed sammesteds ogsaa var fundet at tilstcde det nylig ncevnte Minimum. Men det blev en
nmiddelbar Folge af Reglernes Fvrstjellighed, at Resuliatcrne
ikke künde blive eensartede, og det er ikke underligt, hvad der
stete, at Vurderings belobet sor Hertugdommernes Jorder
blev forholdsviis hoiere end sor Danmarks, men at derimod
Afgifts belobet forholdt stg omvendt. Det forste Forhold
er alt angivet S . 168; hvad det sidste angaaer, da blev
derimod Belobet af Jordstatten i Danmark omtrent 385,000
Rd., men i Hertugdommerne kun omtrent 224,000 Rd.,
astsaa sor Danmark noget hoiere end i Forhold til Folkemcengden, der nu normest er som 5 : 3. Men naar hertil lergges
Tiendeafgiftens Belob i dette, 46,065 Rd., saa bliver Forstjellen cndog tcmmelig betydelig, og Kenne Afgift bor »den
Tvivl i denne Sammcnligning medregnes; thi nagtet den ikke
udredes af Jordbrngerne som saadanne, saa gaaer den dog
middelbar af Jordens Jndtcrgter, ligesom det og er klart, at
den tiendefri Jord har en forholdsmerssig hoiere Vcerdie, der
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gjer, at de» maa kunne boere ogsaa den Tiendestat, der svareS
af tiendepligtige Jorder. Vil man cnd tage Hcnsyn til, at de
Embedsmand, som lonnes med Tiende, sor en Deel stk Tiendeafglftcn erstattet i den davarende Embedsfiat (Frdgn. IsteOct.
1802, § 26, cfr. Fdn. 15de Decbr. s. A. §8), saa künde det dog
ikke vcere uden en mindre betydrnde Deel, som af den Aarsag
stulde gaae ud af Beregningen. Skjondt Regjeringen ikke med
Noiagtighed künde sorudsee, at Forholdet vildc stille sig som foranfort, saa har dog vist Sagen vcrret saa noie og grundig provet af velovede Aine, at den maa have tankt sig det i al Fald
som en Mulighed, at Forholdet vtlde faae den Rrtning. Naar
man seer hen til det Forhold, der findes mellem Satserne sor
Bygningsafgifken i Danmark (Kjobenhavn ikke medregnet) og i
Hertugdommerne, hvorom »ärmere Forklaring vil blive givet i
det Folgende, künde man ledes til at troe, at Lovgiveren, med
Hensyn til de Fordele, Danmark har af at Scrdet sor den almindelige Regjering findes sammesteds, har ansect det billigt,
at dette Kongerige stulde bare en noget storre Deel af Skatten,
Men i alt Fald kan det antages, at man har i denne Betragtning fandet en Grund til, i Tvivlstilfalde, Heller at satte Skat
ten lidet sor lavt end sor hoit sor Hertugdommerne.
Det er en ganste markelig Forvirring i Opfatningen as
Forholdet mellem Arealet og det ester Frdgn. Iste Octbr. 1802
tareredc Hartkorn, der har ligget til Grund sor de bekjendte
Tiedemannste Udregninger af en Ovcrbebyrdelse, som Hertug
dommerne stulde have lidt ved den navnte Skatteregulering, og
som den Slesvigfle Standerforsamling sor 1844 har taget sor
gode Barer. Navnlig er Man gaaet ud fra den grundforkeerte
Forudsatning, at de hoiere Vurderinger af 1 Tonde Hartkorn
Bondersord, hvormed Afgiften af det Slags Jord stiger efler
Fdg. 1802, forudsatte Jorder af udmarket Godhed, og den laveste Hartkorns Vardie derimod Jorder af ringeste Slags,
«n Forudsatning, hvorved man og kom til det Resultat, at der
i den hele Fremgangsmaade var en fuldkommen Tankeloshed,
hvorved og tildeels enkelte Jordetere i Danmark vare blevne

»73

heilig forurettede. *1 Dkl eraabenbart, at Hartkornsanscettelsen,
ester sin Bestemmelse, maa ved Jordtillceggets Storrelse
have udjevnet Forskjellen i Jordernes Beskaffenhed, og det er
endog det naturlige, ligesom det vev den nye Matrikul idelig
viste sig, at den Tonde Harlkorn, der paa Grund af JorderneS
ringere Naturbestaffenheb havde et stört Areal, havde i Tidernes Lob, ved Hjelp af Jordernes Forbedring, faaet en
storre Vcrrdie, end den Tonde Harikorn, hvortit der, paa
Grund af Jordens fortrinlige Bestaffenhcd, kun horte et lidet
Areal. I den bemelvte Ständer i 1846 meddeelte finantsielle Udvikling af Sagen er den Vildfarelse, hvorfra Beregnin
gen er gaaet ud, oplyst, og Stcenderne derhos henviste til de
oven angivne Talstorrelser for Afgiftsbelobene i Danmark og
Hertugdommerne, som ganste umiddelbart afgjorde Sporgsmaalet, saa at den Mand, der ved hiin Bedrist erhvervede sig Navn
af Hertugdommernes Regnemester, künde have sparet alle de
Anstroengelser, hvorved Han indviklede sig i saa synderlige
Vildfarelser, naar Han blot vilde have seet paä de Tal, der laae
for Alles Dine. Det er imidlertid en Feiltagelse, naar det i et
nylig udkommct Skrift, i Henhold til hiin finantsielle Udvikling,
siges, at Eiendommene i Slesvig og Holsteen kun vare tarerede
til livt over Halvdelen mod Jylland og Derne. **) Tarationerne kom, som vi have seet, hinande» meget n«rmere og saa
ncer, at Hertugdommerne virkelig vilde (i det mindste forsaavidt
Folkemangden forudscettes at voere den rette Maalestok for den
indbyrdes Bestattung) have vcrret overbebyrdede, hviS Afgiften
havde staact i et bestemt eensformigt Forhold til Taralionerne,
men da den er fastsat ester ganste sceregne og for Danmark
og Hertugdommerne forstjellige Regler, ligesom der og
for selve Taralionerne vare forstjellige ester den forstjellige
Bestatningsmaade afpaSsede Regler, saa kan Skattefvr*) See 2ter Beilagenheft zu Zeitung für die Verhandlungen der
vierten Schleswigschen Ständeversammlung S . 621— 624.
**) See We g e n e r s Bidrag til Danmarks Historie i det 18de og
19de Aarhundrede« S . 70.
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holdet ingenlunde udledes af Tarationsforholdet. Derimod er
det vist, at Tarationsbelobct blev Regien for den siden paabudne
Bankhcrftelse, og at derfor Hertugdommernes Eiendomme kom
til at boere denne i et storre Forhold end det, hvori de ellerö
toge Deel r Statens Byrder, dog ikke ncer til i et saa stört som
de oven angivne Tal künde antyde, i det i Danmark ogsaa
Tienderne bleve ansatte til Bankhastelse, og det til omtrent 35
Millionen *)
. Som bekjendt blev den ved Frdgn. Iste Octbr. 1802 valgte
forelobige Maalestok for Zordflatten i Danmark allerede opgivet ved Frdgn. 15dc April 1818, lange forcnd den nye Matrikul blev indfort. Men det er i dette Skrists Iste B. S . 320—
321 samt 322—323 forklaret, hvvrledcS dette kun havde sin
Oprindclse derfra, at de Misforhold, hvorfor den ikke var fri,
under Pengcreprasentanvernes fortsattc Nedvardigelse og den
saregnc Maade, hvorpaa Lovgiveren, under denne forvirredc
Tilstanv, bestcmte de i Navnebelob mcmgfoldig forogede Skatter, som til den Tid bleve fornodne for nogenlunde at Kode paa
Betalingsmidletö dybt sjunkne Vard, havde faaet en ganske an
Skjondt det er aldeleS utvivlsomt, ar baade Tiendestatten og Bant
renten af Tienderne nlaa tages i suld Betragtning, naar DanmarkS
vg Hertugdommernes Byrder stulle ftittcS mod hinanden, saa hprcr
den Sum, hvortil de ere ansatte til Bankhcrftelse, ikke egentlig til
de ved Frdgn. Iste Octbr. 1802 paabudne Burderinger, og er der
for ikke Lndbefattet i den oven S . 168 omhandlede Burderingssum.
Tiendeafgiften blev nemlig ikke gründet paa nogen Vurdering,
men udrevet efter Tender tiendedydende Hartkorn, hvorimod denS
Vcrrdi ved Frdgn. Ode 3ull 1813 blev bcstemt til Regel for Bankhceftelscn, og det dog ikke ved nogen Burdering, men ved almindelige Lovregler. Det er iovrigt vist/ at Tienden, som allerede
blev noget uforholdsmcrsstgt bestattet ved Frdgn. IsteOctbr. 1802,
blev i et endnu storre Forhold ansat for hoit til Bankhcrftelse.
See mit Skrift „For Opretholdelsen af den danste Stat i denö
Heelhed", S . 292, Note, og na'rvcrrende BcrrkS Iste B. S. 323—
325. Maastee der ved denne hpie Anscettelse af Tienderne toges
Hensyn til, at Danmarks og Hertugdsmmerncs Bankhceftelser derved i det Hele kom i et noget bedre Forhold.
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den Betydning end den, hvorpaa der ved Forordningens Udarbeidelse künde vcere toenkt. Hiin Maalestok kan derfor li^efulvt, med Hensyn til denö oprindelige Bestemmelse, have vcrret
ret vel betcrnkt. Og i Hertugdommerne er den lignende
Maalestok, som der blev indfort ved Frdgn. löde Decbr. 1802,
ei allene blcvet vedligeholdt med Hensyn til den derved bestemte
Skat og den Forhoielse, den scnere havde faaet, forfaavidt denne
endnu er blevct ved Magt, men man har endog ordentligvits
benyttct den i en Mcengde Anordninger om visse Afgifters Ligning. Stcenderne have er blot deri.vceret enige, men de have
endog selv dertil givet Anledning. *) Og ligeledes er ved an
dre Leiligheder, hvori de danfle Anordninger have brugt Hartkornsansckttelsen som Maalestok for en Landeiendoms Bestaffenhed, Ansoettelsen til Nyue- og Brugsskatten lagt til Grnnd i
de tilsvarenve Anordninger for Herlugdommerne, see, til Er.,
Frdgn. löde Mai 1834 for Öestisrcrne, § 16, for Jylland,
Z 15, for Hertugdommernc, § 14. Forskjellen kan neppe soges
den, at enten Skatten selv eller Vanviescettelsen, saaledes som
den blev inorctiet ved Frdgn löde Decbr. 1802 for Hertugdommerne, var mindre ufuldkommen env den tilsvarende i Daumark; tvertimod var der ved selve Skauereguleringen uden Tvivl
en fceregen Ufuldkommenhed i den ovenmcldte almindelige Pengeafgift, som Frdgn. löde Decbr. 1802 lagde paa enhver Tonde
Land uden Hensyn til dens Vcerd, hvilket og derfor blev rettet
ved Frdgn. 9ve Juli 18 l3 § 13, der foreuede de lvende i Frdgn.
18<>2 forefkrcvnc Afgifter, og ansatte heleAsgiften i et stadigtForhold til den ester Fdg. af 1802 satte Va.>rd paa alle Laudeiendomme.
Men Gründen maa soges deels i denOmstandighed, at bemeldte
Maalestok dog ledte til et langt bedrc Forhold end den gamle
Plovtart, og at den ved Frdgn. löde Decbr. 1802 § 22 bebu-

*) Forstegang ved dercs Forslag iil Fordeüng af de ved Stcenderforsamlingcrne og Standrrsalgcne foraarsagede Omkostainger, hvllke
Forflag ligge til Grund for Patenlerue af 3lte Octbr. 1837»
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dede nye Matrikul for Hertugdommerne aldeles har vcrret stillet
i Peroe, men deels og i den Omstcendighed, at den Omvcrltning, som den flette Cours havve her i Danmark soraarsaget i
Forholdet niellem gamle og nve Skatter, og hvorved Drangen
til Forandring blev fremkaldt, ikke havde fundet Stev i Hertug
dommerne.

xxxvm.
Del var Heller ingen ringe Vanstclighed at udfinde en Beflatningsmaade, hvorved det forogede Bivrag til CtatSfornodenhederne künde i et passende og billigt Forhold tilveiebringes af
Kjobstoedeiendommene. Som bekjendt valgtes der en Afgift paa
det bebyggede Rum, hvilken iovrigt baade i Danmark og i Hertngdommerne ogsaa omfaitrde saavanne Bvgninger paa Landet,
der enten vare invrettedc til Beboclse for Kjobstadbeboere eller til
saadanne Ncrringsbrug, der komme overeens med Kjobstadnoering. Det er let at opvise Mangler, som vare forbundne med
denne Beskatningsmaade. Det er klart, at Forordnlngens
Grundtanke, at Afgiflen ffulbe staae i Forhold til den Jndlcegt,
Bvgningcrne künde give af sig, ikke fulvkomment kan opnaaes,
men at der hverken iHensyn til flere Kjobstceder indbyrdes, eller
til de forskjcllige Bvgninger i en og samme Kjobstad, kan vcere
noget stadigt Forholv mellem Bygningernes Omfang og den
Jndtcegt, samme kunne give. I Ccrrbcleshed maatle Skatten
salve noget Haardt paa tilbagegaaende Kjobstceder, hvis under
günstigere Forhold opferte Bygninger lidet sogtes enten tilKjob
eller til Leie. Og selv i de bedste Byer, navnlig i Hovedstaden, giveS der en Mcengve mindre vel indrettede eller mindre
fordeclagtigt beliggende Bygninger, der ingenlunde saa vel som
de, der ere bedre indrettede og findes i de behageligere eller ncrrsommere Gader, kunne beere Skatten, og hvoraf det folgelig
blev vansteligr for Eieren at faae Belobet dcrkket hos Leietagerne,
enten umiddelbart eller ved en tiksvarende Forhoielse af Leien.
I en Tiv, hvori Tilstanden i Kjobenhavn i det Hele var tryk-ket, foltes dette temmeligt levende; blandt andet horte til den
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Tid ogsaa de meest anseelige Bygninger, hvilke netop kun lidet
sogtes, til dem, hvoraf Eieren ikke var istand til at faae Afgifte»
erstattet af Leietagerne, paa hvem den dog efter Forordningens
Henstgt stulde hvile. Udenfor Kjobenhavn blev dog ikke det
Rum, en Bygning indtog, gjort til eneste Maalcstok for Afgiften, men denne tillige lempet efter Bygningernes formodede
Vcrrdie, som antoges udtrykt ved deres Forsikkring i Brand
kassen (forsaavidt Afgiften künde blive at udrede af de uforsikkrede Bygninger ved en Vurdering efter de for Brandforsikkringen gjeldende Regler), og i Overeensstemmelse hermed bleve
Bygninger af mindre betydelig Vcrrdi lavere, tildeels meget
lavere, ansatte, og meget ringe Bygninger (de under 200 Rd.,
tarerede) aldeles forstaanede. Men skjondt dette vistnok i det
Hele indeholdt en billig Lempning, saa er det dog klart, at
Heller ikke Forstkkringsbelobet frembyder en nogenlunde stkker
Maalestok for den Jndtcegt, der kan faaes af en Bygning.
Saadanne Ufuldkommenheder ved en Afgift kunne iniidlertid
ikke ligefrem gjore Udflag mod samme. Det er ikke muligt at
finde en Afgifi, som rammer Alle i lige og billigt Forhold;
der er ingen, hvorved der jo lader sig eftervise störe Uforholdsmcessigheder, men dcrfor kan Sporgsmaalel om en Afgifts
Tilraadelighev ikke besvares afsondret, den kan kun bedommes
i Sammenligning med andre Afgifter, der vilde blive nodvendige, naar den forkastedes. Og sra denne rigtige Standpunkt
maa Bygningsafgiften uden Tvivl ansees for en ret vel valgt
Beskalningsmaave Efter hvad oven S. l26-129 er bemcerket, vilde
en almindelig Kopstat, Jnvtcrgts- eller Classestat have medfort
endnu storre Uleniper. Nogle af disse künde vel have vceret
undgaaede, naar der var blevet lagt et vist Belob paa enhver
Bye, som denne ved Fordeling paa dens Jndvaancre skulde
tilveiebringe; men og heri vilde det have varet meget vansteligt at trcrffe og bevare et nogenlunde billigt Forhold, og derhos vilde det i Udforelsen have fort til mangchaande BesvLringer og fortrcedelige Vansteligheder. Alt dette vilde iscer have
vist sig ved Anv.endelsen paa de forstjellige Hovedbestandele,
hvoraf den danste Etat da var sammensat. Den Jndretning
12
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Bygningsskatten fik ved Fdg. IsteOct. og 15de Dec. 1802 er og
meget at foretrcrkke for den, somlignende Skattcr have andetsteds,
t. Er. den engelffe Vinduesflat, ligesom den under 6te Mai
1812 forsegte Beflatning efter det cubiffe Maal fandteS mindre
hensigtsmcesstg, og derfor ved Fdg. 17bc April 1816 blev
ombyttet med et Tillceg til Arcalskattcn. Det taler og meget
til Fordert for denne, at der i den lange Aarmkke, hvori den
nu har vcrret sat i Kraft, saa godt som ingen Afcendring i
dens Beflatningsform er fandet fornoden. *) .
Hvad det Forhold angaaer, hvori denne Skat vilde kom
me til at falde paa de forfkjellige Landsdele, saa künde det
*) Vel have de Holsteenffe Ständer i 1844 indgivet et Andragende
om en saadan Omordnlng (Ständezeitung 2tes Beilagenheft S . 527—
530). Men naar det fremstilles som en Hovedindvendkng, atBygningsffattcn stedse stiger ved nye Bygninger og Bygningsudvidelser, medens Landffatten ikke forsges ved tiltagen Cultur, saa turde
dog denne Forffjel have sin gode Grund i Beffatningsgjenstandenes
forsijellige Natur. Medens den störst mulige Fasthed er onffelig i
Besiatningen af Landeiendommene, saa ligger det i KjobstadeiendommeneS Natur, at ingen paa samme lagt Afgift kan have en
saadan Fasthed (naturligviis med Nndtagelse af Kjsbstadjorder), og
at de Afgifter, der lcrgges paa samme, helft bpr ftaae i Forhold
til Grundenes Benyttelse. Bvgningsffatten er og saavel i sin Na
tur som efter Lovgiverens Hensigt en paa Brugeren faldendeSkat,
medens Statten vaa de produktive Eiendomme ikke kunne andet
end komme den til Byrde, der paa den Tid, Statten udsirives, er
Eier (efr. Eunomia 2 B. S . 489— 490). Selve Andragendet
vifer, hvorlidet BygningSffatten er til Hinder sor nye Bygninger
og Bygningsudvidelser. De ovrige Anker, der sammesteds fesrtes
over Bvgningsffatten, angik nogle af Rentekammeret med
Hensyn til adffillige Enkeltheder givne Resolutionen hvilke Anker
stvrstedeels turde voere lidet grundede. I den Slesvigffe Stcenderforsamling sor 1844 irldkom et Andragende i foranforte Netning,
men blev atlerede ved den indledende Behandling afviist med 26
Stemmer mod 12 (SchleswigscheStändezeitung für 1844, S . 507—
524). Ei Heller have de til Stcenderne for Zylland indkomne Andragendcr angaaende Forandring og Nedscrttelse i BygningSffatten
nydt Fremgang.
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synes, at det uden vidcre vilde blive som det burde, naar Afgiften overalt blev sat efter de samme Regler. Dette er dog
tkke ganske ubetinget sieet, idet Forholdenes Forskjellighed medsorte, ar den billige Lighed ikke künde opnaaes uden nogen
dertil svarende Lempning i Reglen. Saaledes var det vistnok
med god Grund, at Forordningen satte andre Regler for de
Kjobenhavnske Bygninger, end for de vorige. De lavere Satser, Afgiften med Hensyn til disse sidste har for Bygninger,
hvis Forsikkring ei gaaer over 4000 Rdlr. (— 6400 Rbd.)
vilde have vceret ligesaa betvdningslose i Kjobenhavn, som de
andetsteds havde en omfattende Jndflydelse, og navnlig ere til
Lettelse for den efter Formodning ikke formuende Deel afJndvaanerne, der eie ubetydelige Bygninger, hvilke de ordentligviis
felv bruge. Ei Heller vilve Forsikkringssummen ved Hjelp af
andre Bestemmelser af Storrelserne kunnet blive en nogenlunde
passende Maalestok for Skattens Ansirttelse i Kjobenbavn; thi
det kan ikke som Regel antages, at de Kjobenhavnske Bygnin
ger, der kun have en Assurance af nogle faa tusinde Rigsdaler, betale sig mindre vel, end de hoiere forsikkrede. Naar i
Kjobenhavn Afgifterne ere forskjellige for den Deel af Byg
ninger, der kan regnes ril Forhuus, og for den, der Hörer til
Side- og Baghuse, denne Forskjel derimod ikke gjores andre
Steder, men paa den anden Side mange Dele af Bygninger,
der i Kjobenhavn ere indbefatiede under Afgiften, andetsteds
ere unbtagne, faa har det vistnok ogsaa en ret god Bcgrundelse i de forffjelligc Bygningsforhold, sijondt det ikke er vanfleligt at opgive enkelte Tilfa'lve, hvori Forsijellen ikke har
meget for sig. Jovrigt var der vel med Hensyn til alle Byg
ninger udenfor Kjobenhavn temmelig Overeensstemmelse, men
den var dog ikke fuldkommen. Navnlig var der i Bcskaliungens Udstrcekning en Deel Forstjellcr mellem Norge og de
vorige Statsdcle. Den vigngste var, at inge» Landbygning i
Noige var inddraget under Besiatningen, og at endog Bjergsterderne vare fritagne; blandt disse Kongsberg med en
Befolkning af omtrent 10,000, saa at Undtagclsen ei var
uden betydelig Folge. Men disse Lempninger have uden Tvivl
12»

18«
vceret begrundede i de norste Forhold. Mere paafaldmde
kan det -synes, at Afgistssatserne efter Forordninge» af 15de
Decbr. 1802 § 15 ftaae regelmassig K lavere for de afgistSpllgiige Byqninqer i Hertugdommerne, end de Forordningm
Isie Oclbr. 1602 indeholder, saavel for Danmark som for Norge.
Maaffee har Lovgiveren fundet, at Danmork med Hensyn til
den Fordert, den havde af at Centralregjeringen der havde stt
Scede, burde befkartes lidet hoiere end de ovrige Statsdele.
Derfom Lovgiveren er gaaet ud fra denne Tanke, saa vil og
det Forhold, der med Hensyn lil den Deel af Skatten, der
blev lagt paa Landeiendommene, findes mellem Belobet for
Danmark og Hertugdommerne, deraf vcrre at sorklare. Med
Hensyn til Norge har man vel saa meget mindre fundet Anlebning til, ved Siden af den ringere Ndstrcrkning, den norffc
Forordning gav Bygningsffaiten, ogsaa at nedscette Satserne,
som Jndvaanerne i de norfle Kjobstcrver vare aldeles frie for
Kopstatten, og dereS Consumtionsafgift var saa meget lempeligere end den, de danfke vare underkastede (fee oven S . 109),
Eaaftemt Lovgiveren ikke har bygget den lavere Tarif i Fdg.
15de Decbr. 1802 paa den soranforte Betragkning, maa jeg
formode, at den har vceret begründet ved de Oplysninger, som
man havde om Bygnings- og Aösuranccforholdene i Her'ugdommerne; thi, som det Folgende vil vife, kom dog Bygningsstatten i sit Hovedbelob for Hertugdommerne til at ftaae i et
efier Folkemcrngden tilstrcekkeligt Forhold til det, den udgjorde
for Danmark.
Der har oste vceret klaget over et Misforholb i Skattens Belob for Kjobenhavn og for de ovrige Kjobstceder. Ef
ter M andir, det danske Kammervcrsen S . 181, udgjorde
Skatten oprindeligviiS for Kjobenhavn 65,338 Rdlr. 9 ß. og
for de ovrige Kjobstceder 48,941 Rdlr. 73 ß. Kjobenhavn
har altsaa med el mindre Folketal havt omtrent ^ mere at betale i Skat end de andre Kjobstceder. Men tages Hensyn til
Bygningcrnes Vcrrdi og de Jndtcrgter, som disse give, saa
var der ingen Anledning for Kjobenhavn til at klage over
Overbebyrvelse. Der ere siden foregaaede Forandringer med
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Venne Skat, hvorved de ovrige Kjobskedsr saavekfom Landbygningerne i Danmark tildeels ere behanvkde lempeligere end Kjobenhavn, og desuagtet turde der endnu ikke vcrre nogen fljelltg
Grund ttl Klage fra Kjobenhavnernes Side. Ved Frdgn,
4de Septbr. 1809 § 2 blev Bygningsstatten for Kjobenhavn
forhoiek med ) af dens oprindelige Belob, en Foryoielse, som
den Tid var langt fra at doekke Afgifternes Forringekse ved
Coursen, og ved fammes § 3 blev der paa de ovrige afgiftSpliglige Bygninger i Danmark lagt en Afgift af 12 Skilllng
for hver 100 Rdlr. Assurance. Men denne stvste Afgift blev
tilligemed en ved Frdgn. 8de April l808 saavel de Kjobenhavnste som de ovrige Bygninger vaalagt ny BygningSflat
af 20 Skilling for hvert 100 Rdlr. Forsikkringssum, eftergivet
ved Frdgn. 9de Juli 1913 § 9 , hvorimod den KjobenhavnS
Bygninger paalagte Forhoielse vedblrv og er fremdeleS vedbleven. *) Foruden at nu Bygningsafgiften oprindeligviis var
langt mere trykkende i mange andre Kjobstoeder end i Kjobenhavn, undergik og Skanesalserne i Frdgn. Iste Octbr. 1802
ved CourantenS Ombytning med Rigsbankpenge, med Hensyn
til hine Kjobstoeder, en Forandring, der medforte, at den lettere Myntfod ikke i den Grad kom dem som Kjobenhavn tihgode. Den Kjobenhavnfle Bygningsafgist blev nemlig kigosrem nedsat til K af dens oprindelige Storreksr, men det var
ikke saa ganste Tilfoeldet med de afgifkSpligtige Bygninger andetsteds; thi Forstkkringen blev omsar fra Dansk Courant til
Rigsbankpenge med Tillceg af S for Mymforstjellen, uven at
de Assurancestorrelser, hvormed Overganqen stete fra de laverr
til de hoiere Afgifter, bleve forandrede, hvoraf fulgte, at en')
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kelte forhen afgiftsfrie Bygninger, nemlig de, hvis Forsikkring
var mellem 125 og 200 Rdlr., nu kom ind under Afgiften,
og at i Almindelighed alle Bygninger, der ikke havde denASsurance, hvormed den hoieste Sats indtrcrder (over 4000 Rdlr.),
kom ind under en hoicre end den hidtil voerende. Saaledes
gik «den sor Kjobenhavn den Afgistölettelse, som indcholdes i
Myntfodens Forandring, tildeels (dog langtfra ikke aldeles)
tabt ved de hoiere Satser, der fulgte af Brandforsikkringens
nominelle Forhoielse; hvorimod dette Tilfcrlve aldeles ikke fandt
Sted med Hensyn til Kjobenhavn. Men Forholdet blev alter
noget forandret i samme Rettung, da ved Frdgn. 17de April
1816 den ved Frdgn. 6te Mai 1812 i Stedet for den ophcevede Kopstat paabudne JldstedSstat blev forandret til en Forogelse af Bygningsstatten med dens oprindelige Belob; thi ogsaa dette Tillcrg fik den nylig ncrvnte Egenstab, for Kjoben
havn kun ligefrem at vcrre det samme Navnebelob iRigsbankpenge, som Bygningsstatten, med sin oprindelige Storrclse,
var i Courant, men andetsteds med de Forhoielser, der,
som forklaret, sulgte af Bestatningens Forhold til Assurancen. Dette udviser stg tydelig i Finantsloven forFinantsaaret Iste April 1850 til 3lte Marts 1851, hvorefter Byg
ningsstatten for Kjobenhavn bliver 199,000 Rbd. og for de
ovrige Kjobstader 171,500 Rbd., saa at den forste, nagtet de
tilkomne Z, endog forholder sig betydelig mindre til den sidste
end oprindelig. Dette forandrede Forhold har vist allcredc
sor en Deel sin Grund i, at den senere Tids Bygninger cster
deres Bestaffenhed ere blevne hoiere forsikkrede end de crldre,
hvilket bliver »den Jndflydelse paa Bygningsstatten i Kjoben
havn, der blot er sat efter det bebyggede Rum udcn Hensyn
til Taxation eller Assurance, ligesom det og turde vcrre, at
Provindsialkjobstcederne i det Hele ere nok saa tiltagne i Vygninger som Kjobenhavn; men den ovenudviklede Forandring
i Henseende til Assurancernes Beregning har dog ikke vcrret
uden Vigtighed, den maa jndvirke paa Bestatningen af enhver
Bygning uden for Kjobenhavn, hvis Assurance er under
6400 Rbd. — 4000 Rdlr. Courant.
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Bygningsflatte» af Kjobenhavn med tilhorende Forstcrder
m. in. forholder sig. saaledes sor Tiden til den, som udreves
af de ovrige Kjobstader, omtrent som 20:17, mcdens Folkemcengden forholder sig i et omvendt Forhold omtrent som 5:6.
Men naar man regner efter Assuranccbelobene, findes Kjobenhavn ingenlunde overbebyrdet ligcoverfor de ovrige Kjebstceder. Disse sidsteö Assurance udgjorde efter Regnskabet for
Halvaaret fra Iste Oktober 1849 til 31te Marts 1850,
42,753,280 Rbd. For Kjobenhavn var Forsikkringssummen
derimod, d. ZOte Septbr. 1850, 56,778,650 Rbd. og hertil maa
loegges Forsikkringsbelobet for Forstcrderne og de ovrige bebyggede
udenbyes Grunde, hvilke ei höre under Stadens, men under
Landbygningernes Brandforsikkring, medens de dog lige med
selve Staden tage Deel i at ndrede dens Bygningsflat; menForsikkringssummcn for de udenbyes Bygninger udgjorde, efter Landbygninqerneö Brandforsikkrings-Regnflab for det ncrvnte Halvaar 3,705,460 Rbd. Dog kan det bemcerkcs, at der under den
Kjobenhavnfle Assurance maastec indbefattcs forholdSmoessig
flere af det Slags Bygninger, der, som offcntlige, ere fritagne
for Bygningsskat, cnd under de ovrige Kjobstcrderö; men het er
dog uvist, hvorvidt det strcekker sig dermed.
Forordninge» af Iste Octbr. 1802 har vist Heller ikke vcrret uheldig i at trceffe Kjobstcederne og Landet i et passende
Forhold. Efter Mandir om det Danskc Kammervceseii S .
115 udgjorde Skatten paa Jorder og Tiender 431,061 Rd.
57 si., hvoraf dog 7183 Rd. 93 ß ere for Kjobstadjorder;
for Landbygningerne udgjorde Bygningsskatten, som allerede bemcerket, efter samme Skrifts S . 133, 14,793 Rd. Naar man
nu lceggcr den ncestsidste Sum til Kjobenhavns og samtlige andre
Kjobsteeders forencde Bygningsflat, oprindeligviiS 110,859 Rd.,
bliver Forholdet nogenlunde svarende til Folkemcengdens.
Hvor meget Bygningsflatten oprindeligviis udgjorde for
Hertugdommerne er mig ikke bekjendt. Men naar man forudscetter, at Fremgangen i Bygning har vcrret omtrent lige der
og her, saa kan det indbyrdes Forhold nogenlunde udregnes
af de kundgjorte Regnflabsoverstgter. Derefter udgjorde den i
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1846 for Danmark 386,116 Rbd. 13 ß. og for Hertugdommerne 161,126 Rbd. 49^ ß., begge StederS Landbygninger og
den indbefattede*). Men for herfra ak flutte til det oprindelige Forhold maa der bemcerkes, at Bygningsflatten deels, som
anfort, ved Fdg. 4de Septbr. 1809 har for Kjobenhavn faaet
et Tilloeg af Z, deels at der overalt blev, i Folge Pl. 17 April
1816, tillagt ligesaameget, som Skattens oprindelige Belob, ti!
Erstattung for den derved ophcrvede Jldstedflat, der i 1812
blev sat i Kopskattens Sted, hvilket Tilloeg naturligviis bortfaldt i Hertugdommerne, hvor Kopflatten vedblev. Det er altsaa kun ^ af Bygningsflatlens Belob for Kjobenhavn
188,784 Rbd. 77 fi., og Halvparten af dens Belob for de ovrige Kjobstcrder og for Landet 197,568 Rbd. 64 ß., altsaa ialt
omtrent 166,000 Rd>, der kan komme til Sammenligning.
Men derimod kan man Heller ikke med Hensyn til det oprin
delige Forhold stille det hele Belob af Bygningsflatten i Her
tugdommerne; thi medens det der gik over fra Courant til
Rigsbankpenge med Tillceg af A, gik det her i Riget kun over
Daler for Daler, hvorhos dog, som bemcrrket, Skatten i de
mindre Kjobstcrder og paa Landet fik nogen Forhoielse derved,
at de ASsurancesummer, der bestemme Overgangen til en
hoiere Sats, fik Tillcrget for Myntfoden, men Overgangssummerne dog bleve uforandrede i Rigsbankpenge. Saaledes kan
en noiagtig Beregning ikke gjores, men det kan dog ikke feile,
at der uagtet den ovenberorte Forfljel i Afgiftssatserne baade
har vceret og endnn er en temmelig Ligevcegt; thi hvad den
Omstcendighed angaaer, at den oprindelige Skat i Hertugdom-
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merne ved sin Overganq til Rigsbankpenge fik det til Myntsorstjellen svarenve Tillceg af Z, for Danmark derimod gik
over Daler for Daler, scia kan detie ikke komme videre i Betragtning, da Veite er udjevnet ved de ovrige Skatteforhold.
Mcerkeliqt er det derimod, at der er en saa stör Forskjel mek
km AfgiftSbelobet i Holsteen og i Slesvig, idet det nemlig for det
fidstncevnte Herlugvomme i 1846 kun udgjorde 54,721 Rbd.
61 ß., for det forste derimod 106,409 Rbd. 93 ß. Men dette
hivrorte naturligviis fra Stcrderiics og de paa Landet eller i
Flcekkerne vcrrende afgiftspligtige Bygningers storre Betydenhed
i Holsteen end i Slesvig, hvilket desnden i andre Henseender
er nok saa hoit bestattet som Holsteen*).

XXXIX.
Af alt det Foranferte fees, at der vare mangehaande og
betydelige Vansteliglieder forbundne med at trceffe cn retfcrrdig
Ordniug af den nye Skat; og det er allerede deraf meget forklarligt, at Regjeringen holdt sig tilbage, saa lcrnge Trangen
til en saadan Skat ei var blevet mere indlysende end den var
endnu i de sidste Aar af det forrige Seculum. Men endnn
vigtigere Betcrnkeligheder turde indeholdes i de oven S .
—
158 udviklede Forhold.
Jeg antager vel, at Regjeringen jkke har fundet de Tvivl,
som den Hovedgaardene og adflillige andre Classer af Jorder
i Kongerigerne tillagte, dog allerede noget indflrcrnkede, Afgiftsfrihed künde fremkalde, at vcrre af saa stör Betydenhed, at den
derved vilde have ladet sig holde tilbage fra at paabyde en
ny ogsaa diSse Jordklasser medtagende Skat, naar den forst
havde overvundet de Betcenkeligheder, som der fra andre Sider
künde vcrre imod en saadan. Ligesom jeg, i Henhold til det
*)
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oven S . 150-151 anforte, finder den Grundscetning, som Frdgn.
Iste Octbr. 1802 i saa Henseende antog, indlyscnde retfoerdig,
saaledes var der Heller intet, som künde trcede i Beim sor Kön
gens Myndighed til at fortolke de Privilegier, hvorom her
var Tale, i Overeensstemmelse med hvad Han saaledes fandt
at vcrre det Rette. Det knnde Heller ikke vcrre uden Virkning
paa dem, som ellers künde vcere stemte til Utilfrcdshed, at to
Medlemmcr af Statsraadet, der tillige stode i Spidsen sor de
to Regjeringscollegier, hvis Stemme her maatte vcere den vigtigste, selv horte til de storste Bestddere af privilegercde Jordcr,
samt af andre Gjenstande, der nu, udcnfor de hidllt gjcldende
Regler, bleve betydelige Bestatningcr undergivne. Baade Finants-Ministeren, Grev Schimmelmann og RentekammerPrcrsidenten Grev Reventlov vare nemlig, som bekjendt, Besibdere baade af betydelige privilegerede Jorder og af Tiender,
hvilkc ligcledcS fra nu af, og det endog efter en temmelig stör
Maalestok, kom til at deeltage i Landbeskatningen, ligesom en
anden i den nye Forordning antagen uscrdvanlig Regel, at
en Deel af Skatten paa Feeste- og Arvefcrste-Godset stulve bcrres af Godsbesidderne selv, gik ud over dem. som tun over saa
Andre. Ved Siden af dette lysrnde Erempel paa Uegennyttighed maatte Enhver nndsee sig ved at beklage sig over det Offer, som fordredes af Ham. Disse Mcrnd vare og, med al deres crgte Liberalitet, sor langt fra en los Betragtning af crhvervcde Rettigheder, til at man künde troe dem istand til at ville
kranke virkelige Rettigheder, og det hoS en Classe af LandetS
Borgere, til hvilke de med saa mange Baand vare bundne.
Men af en ganske anden Natur vare de Betcenkeligheder,
som frembode sig med Hensyn til det Slesvig-Holstenffe Rivderfkabs Privilegier. Jeg har forhen bemcerket, hvorledcs dette
ved adfkillige Lcilighedcr i en ncerliggende Tid havde gjort
Modforestillinger, naar Skatter, der knnde falde dem til Byrde, vare blevne udskrevne uden dereS dertil erhvervede Samtykke, og at Regjeringen ikke havde afviist slige Modforestillinger, som i Grundscetningen ubefoiede, men kun holdt sig
til de omhandlede i sig ikke betydende Skatterö sceregne Beskaf-
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fenhcd, navnlig som ikke vedkommende Ridderstabet eller de
adelige Godser som saadanne. Ogsaa har jeg udhcevet, at
RidderstabetS og de adelige Godsers Fritagelse, endog for visse
indirecte Afgifter stedse har vceret anerkjendt baade i crldre og
nyere Anordninger. Del er langt fra min Hensigt her at
ville erklcere mig for Retsgyldigheden af RidderstabetS Paastand
om en endnu vedligeholdt Selvbestatningsret, men jeg har kun
til den davcrrende Regjerings yderligere Retfcrrdiggjorelse ril
let oplyse, at Sagen var i en saadan Trilling, at det navn
lig endnu i Slutningen af forrige Aarhundrede vilde have
vceret mcget betcrnkeligt at forkaste hiin Paastand. Jeg har
derfor kun ganfke kortelig angivet nogle herhenhorende Kjendsgjerninger, der, stjondt de ere almindclig bekjendte, dog pleie
ganfle at forbigaaes af vore Forfatlere, uden at jeg iovrigt tilloegger dem nogen afgjorende Betydning. Ei Heller stal jeg
indlade mig paa de mig ikke fremmcde Grunde, som fra Regjeringens Sive derimod ere anforte under de Forhandlinger, der paa
et senere Trin af Sagen have vceret om RidderskabetS Skattebevillingsrct. Jeg stal blot i Almindelighed bede mine Lcesere
ikke at lade sig Hilde af de ivelig gjentagne Forsikkringer om,
at det var er nyt Opspind, hvorved Ridderstabct i 1802 sogte
Leilighed til igjen om muligt at erhverve en for mere end
et Seculum siden opgivet Skattcbevillingsret, eller at hiin oste
siden gjentagne Paastand endog stulde vcrre en senere Opfindelse af Professorer og Advocater, eller vcere fremkaldt af no
gen forrccderist Bestrcebelse for ac stille Holsteen eller endog
begge Hertugdommer fra Danmarks Krone. De af mig anfortc Kjendsgjerninger vife allerede, at det-ingenlunde forholder sig saaledes, men at man, hvormegct man end vil have mod
hiin Paastands Rigtighed at erindre, dog ikke med Sandhed
kan ncrgte, at den er gammel og aldrig har vceret glemt. Men
der ere to Scetninger, som jeg ester den Hensigt, hvori jeg
har indladt mig paa dette Anliggende, maa fastholde. Den
rne er, at Ridderflabets Paastand stottede sig paa saadanne
historist-retlige Grunde, at Regjeringen til den Tid, hvori vi
maae scrtte os tilbage, havde god Anledning til at gaae af Veien
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sor dcnnc Strid. Den anden er, at der dog, efter det hcle
Forhold, som havde udviklet fitz , saavel i Hertugdommernes
indre Tilstand, som t dercs Forbtndelse med Kongerigerne, vilde
have vceret mod den fände Retfcerdighed, om denne ene Classe
af Statsdsrgere skulde have en Ret til selv at beflutte over
dm Deel, den vilde tage i den almindelige Skattebyrde, medens
Köngens ovrige Undersaatter vare Hans uindflrcrnkede Beskatningsret undergiven. Jeg antager, at dette Brudstykke afeniovrigt aldelcs sonderrevet Forfatning kom i den Grad i Strid
med det ovrige Statssamfunds Bel, Danmarks og Norges
saavel som de ovrige SlesvigereS og Holsteneres, at Köngen,
naar Han var i afgjort Bestddelse af den dertil fornodne
Myndighcd, künde have god Foie til at scette sig ud over hvad
der vcl fvrhen var anerkjmdt, som en endnu bevaret Levning
af en crldre Retsbygning, men, somdog, losrevet fra sin Forbindelse med de ovrige, havde tabt sin fände retlige Begrundelse. Her var et Tilfcelde tilstede, hvori der mellem den for
melle Ret, som maaffee künde antageS at vcere paa Ridderflabets Side, og den virkelige Ret var saadan Strid, at en
Regjering, efter mine Retsanskuelscr, saa lidet revolutionaire
diSse end ere, maatte gribe ind. Jeg har derimod udhcrvct
det som en Hovedbetcrnkelighed, at den Holsteenfle Deel af
Ridderflabet, naar samme om Forstaaelsen og Gyldrgheden af
detS Privilegier kom i Strid med deres Landsherre, havde
havt en »findig Berettigelse til at bringe Sporgsmaalet sor
de davoerende tydste Rigsretter, men just med Hensyn hertil
var Forholdct i 1802 blevet saa forskjelligt fra det, som det
endnu ganske saa Aar tidligere havde vcrret, at Regjeringcn
au ingenlunde künde tilloegge den derfra hentede Betcrnkelighed
den Betydenhed, som den forhen havde havt.
Vel var den tydske Rigsforfatnittg ikke endnu oplost i 1802,
men den var dog nelop i den sidstforlobne Tid kommet sin
Oplosning saa noer, at den ei mere frembod nogen Stotte for
en Retsforfolgning mod det enkelte Lands Regent. I Slutningm af det forrige Aarhundrede havde Udsigterne for den
tydske Keiserstat hcrvet sig ander Frankrigs svage Regjering,

18S
der var uden Ausreise i Landet, og under hvilke« den forrjge
KrigSlykke var veget fra de't franste Banner. Men da kom
Bonaparte tilbage fra det Wgypten, hvor Directoriet havde
villet begrave Ham, greb Statens Roer, bragte snart Seiren
tilbage til de franste Faner, og afnodke det tydste Nige Lüneviller-Freden, der forberedte den Oplosning af Rigsforfamingen, som faa Aar efter fuldendtes ved Rhinforbundet, og
Frants den Andens derved begrundede Nedlcrggelse af den tydfle Keiservcerdighed. Fdg. 15de Decbr. 1802 og det i Fordindelse dermed til den vedvarende Deputation for Prcelater
og Ridderflab udstedte Rescript af 17de Decbr., hvori Köngen
paaberaabte sig en Ham utvinlsomt tilkommende uindstranket
Bestatniiigsrer, fremkaldte som bekjendt en Bevagelse hos Ridderstabet, der forst ansogte Tilladelse til at faae Sporgsmaalet afgjort ved Landets Domstole, og, efterat dette var afflaaet, raadfloge
om at bringe Sagen for Rigsretten. Men dette blev dog opgivet,
idet mindste tildeels fordi man tankte sig, at Rigsforfatningen,
der var paa sit Werste, vanstelig vilde opleve Enden paa en
saadan Sag. Der er aldeles intet m!g bekjendt, enten om
den Tanke, Regjeringen i en tidligere Tid kan have havt om
en mulig Jndgriben i foransorte Henseende, eller om hvad den
i 1802 kan have tankt med Hensyn til den Jndflydelse, som
de da nye Begivenheder künde have paa Betydningen af den
tydste Rigsmagt. Jeg tvivler og paa, at der vil findes noget Actstykke til Oplysning Heroin. Regjeringens Mcrnd, og
navnlig Peter Andreas Bernstorff, der i den längste Deel af
den forstberorte Tid, foruden at vcere Sjoelen i den almindelige Regjering. stod i Spibsen af det davcrrende tydste Cancellie, have vist nok, om de ellers havde tankt paa den Mulighed, at indvrage Klostrene og de adelige Godser i Hertugbommerne under en Bestatning, varet for kloge til at lade
nogen Forhandling om en Sag af en faa kilden Bestaffenhed
komme til Aclerne, faalange de ikke havde besluttet at bringe
den til Afgjorelse. Men det forekommer mig at ligge klart i
selve Forholdenes Bestaffenhed, at de Regjeringenö Raadgivere,
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der i 1802 kom til det Resultat, at Regjeringen »den Hensyn
til de paaberaabte Privilegier künde tilegne sig en uindstrcrnket BeskatningSrek i Hertugvpmmene, künde endnu et Par Aar
tidligere derved have funbet overveiende Betcrnkeligheder.
Det synes at vcrre en uvbredt Mening, at man i den
Afgjorelse, som de Holsteenske Prcrlaters og Ridderskabs senere
Andragender til det tydste Forbunv fändt i 1823, klarlig
kan sec den Skjcebne, som en under den forrige tydske
Rigsforfatning forspgt Retsforfolgning af Ridderstabets Celvbeskatnings-Ret vilde have faaet. Men der er en saa himmelvid Forskjel saavel mellem det Spsrgsmaal, som da vilde
have vcrret sat under Afgjprelse, og det der forelaae det tydske
Fordund i 1823, som og mellem de Myndigheder, som til hine
forfljellige Tiber vilde have havt Afgjorelsen i deres Hcrnder,
og de Grundseetninger, hvorefler de havde at gaae frem, at
der albcles ikke kan sluttes fra den enc Sogs Udfald til den
andens. Hvis Ridverskabet i 1802, eller i nogensomhelst foregaaende Tiv, hvori en Skat uden Prcrlaters og Ridderstabets
Samiykke havde vcrret lagt paa de klosterlige og adelige Godser i Holsteen, havde henvendt sig til Rigsretten, saa vilde
Sporgsmaalet have dreier sig om de denne Stand tilkommende
Privilegier, og detre vilde have vcrret at afgjore efter de samme
Grundscrtninger, som erhverl andet Sporgsmaal af den pri
vate Ret. Som allerede bcmcrrket vare Rigsretterne bemyndigede til at paakjende de Regjeringshandlinger, hvorved nogen
Undersaat maalte fole sig kicrnket i sine Rettigheber, uden at
de vedkommende Tcrriioricilfyrster, der ikke vare Svuverainer,
künde lige over for Rigsmagten indstyde sig under deres Lanbshoihcd. Ligesom nu Rigsrettens Medlemmer efter deres KaldS
Beikaffenhev ikke burdc domme efter politiske Hensyn, saalebes
vilde man, hvis man stulde tillcrggc dem en andcn Retning,
end den at haandhcrve de gjceldende Love og Netsregler, dog
ingen Grund have til at tiltroe dem en scrrdeles Tilboielighed
til at holde over Territorialfyrsternes Myndighed. Endnu
mindre vare de grebne af Lyst til at trykke Adele». At denn«
og dens Godser med Hensyn til Beskatning vare undtagne

1S1
fra de Vilkaar, som andre Borgers vare undergivne, var saa
langt fra at vcere en Sjeldenhed i det tydste Rige, at der
vist nok i saa godt som alle de Lande, hvori Stoendernes gamle
SkattebevillingSret var gaaet til Grunde, var som Levnkng
deraf bevaret et Skatteprivilegium for Abelen og adelige Godser. Ja denne Stand havde endog i mange, jeg flulde nceften
troe i de fleste, tydste Lande beholdt udelukkende Ret til at befidde adelige Godser. Dette var ivetmindste Tilfoeldet i den af
de tydste Stater, hvori det Monarchist« Princip uden Tvivl
havde gjort de sterste Fremstridt lige over for Aristokratiet, nemlig Preussen, thi forst i Reformperioden efter Tilsiterfreden
blev der ved Edict af 9ve Oclbr. 1807 (cfr. Algemeines Land
recht 2ler Theil 9 Tit. § 2, saa og Tit. 14, § 3), givet Alle
og Enhver den Ret til at besibde adelige Godser, som her i
Danmark var blevet hjemlet strar efter Souverainiteten
(L. 5—3—19 og Fbg. 28ve Januar 1682). Det kan gjerne
vcere tvivlsomt, om Ridderskabet, hviö en Beflutning, som den
Regjeringen tog i 1802, allerede havde vceret taget i de froste
Aar af det forrige Aarhundrede, virkelig vilvc vcere gaaet til
Rigsretten, og jeg flal Heller ikke paastaae, at det i saa Fald
der vilde have faaet Medhold. Men det anseer jeg for vist,
at Regjeringen dog ingenlunde den Tid künde ansee fig saaledes stkkret, at det jo vilde have vceret uklogt, om den vilde
have udsat sig for et saa fortrcrdeligt Tilfcrlde. Den Sag,
hvormed Prcrlater og Ridderskabet i 1823 indkom til Forbundsdagen, gikderimod ingenlunde ud paa at faae et Retssporgsmaal om deres scrrlige Retligheder afgjort, noget der
aabenbar laac uden for dens Virkekreds. Det var derimod
et Forfatningssporgsmaal, hvorom de, i Henhold til Art.
13 i Wiener-Forbundet, i Forbindelse med de undcr Navn af
Wiener-Schluß-Act i 1820 udgivne ncrrmere Bestemmelser, henvendte sig til Forbundsdagen. Til Stotte for der.es Andragende forsogte de vel at bevise, at Holsteens crldre forfatningsmcrssige Retligheder ikke vare albeles ophorte, men at de formeentlig vare vedligeholdte gjennem de Privilegier, som det
var anerkjcnvt, at der endnu tilkom dem, men hvad de dermed
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vilde begründe, var dog kun en Begjaring om, at ForbundSdagen, ved sin Mellemkomst, vilde bevirke den celdre formeentlig
ikke aldeleö ophoevrde Forfaining fornyet med saadanne Afcrndringer, som Tidsforholdene krceveve. Denne Begjcrring blev
af Forbundsdagen afviist, fordi den ikke künde antage, at den
celdre Forfatning var i det Tilfalde, som bemelvte Schlußakt
Art. 56 forudscriter, at vcrre i anerkjendt Virksomhed, og den
derfor maatle ansee sig uberettiget til at destemme enten en vis Tid,
inden hvilken Forbundsakiens Art. 13 ftulde sattes i Fuldvyrdelse, ellcr noget vist Omfang af Relligheder, der stulde rillcegges Stcrnderne, men, i Overcensstemmelse med meerbemeldte
Schlußakt Art. 55 og 61, maatte overlade Landsfyrsten at
ordne disse Forhold.
At Forbundsdagen ingenlunde har betragtet hiint Ridderstabets Andragenbe som en Begjaring om at faae det i
1802 opstaaede Retösporgsmaal afgjort ved dens Kjendelse, og
at den i intet Tilfcrlbe derpaa vilde have iudladt sig, fremgaaer ogsaa af den hele Asstemning i Sagen, fra forst til sidst.
Den prccsiderende Keiserliz Dsterrigste Gesandt bemcerkede strar
i Begyndelsen, at Andragerne ikke havde fort nogen Klage, ei
Heller forlangt Kjendelse, men at de ved at stilbre Retsforholdene kun, i Henhold til Art. 56 i Wiener Slutningsakt, havde
villet formaae Forbundsdagen til maglende at indflride hos
deres Landsfyrste om en Forfatning, hvori deres gamle Rettigheder bleve iagttagne. Han sinder nu, at der herved intet er
at gjore, cfterat Köngen allerede ved sin Gesandt havde erklä
ret sig redebon til i Folge Forbundsaktens Art. 13 at give
Holsteen en Forfatning, der i Overeensllemmelse med Art. 55
i Slutningscikten tog muligste Hensyn til de «ldre Rettigheder,
men dog tillige blev afpasset cfker de nuvarende Tiders For
hold. Det kan »cmlig, vedblev Han, paa ingen Maade antagcs, at bemelvte Forfatning var i anerkjendt Virksomhed, hvilkct er Bctingelsen for, at den af Anklägern« paaberaabte Ar
tikel 56 i Slutningsakien künde veere anvendelig. Som Folge
heraf maatte det i Henhold til Art. 55 og 61 ovcrlades til
Köngen, naar og hvorledes Han vilbe suldbykde Art. 13 i For-
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bundsakten. Deovrige Vota flutte stg hertil og vidne yderligere om, hvor strcrngt man tog det med den i Wiener-Schlußakt
§ 46 opstillede Betingelse for ForbundSdagenS Jndflriden; i et
Votum udvikleS endog hvorledeS selve det Andragendet indeholdt
om, at Regjeringen lige fra 1802 aldeles havde tilsidesat den
Bestatningsret, hvoraf Ridderstabet troede at voere i Besiddelse,
var Beviis paa, at denne nu ei var i anerkjendt Virksomhed.
Det er oste blevet antydet, at det hceldige Udfald denne Sag
fik for Köngen af Danmark, maa tilskrives den overveiende
Jndflydelse, som de to störe tydske Magter havde paa dereS
ForbundSfoeller, hvilken Jndflydelse de saa vel ifolge dereS
StaterS Sammenscrtning, der var lig den danstes, som ester deres ovrige politifle Tcrnkemaade ei künde anvende uden i denne
Retning. Men jeg finder det ganfle klart, at Forbundsdagen,
saaledes, som engang Forbnndsakten var bleven ncrrmere forklaret ved den i 1820 udkomne Wiener-Schlußakt, ikke künde
komme til nogen anden Befluming end den Samme tog. Men
stjondt jeg folgelig ikke med mange Andre kan loegge nogen
Borgt paa de i Forbundsdagen herskende Retninger, som cn
Grund hvorfor den Anke, Ridderstabet under den tydste Rigsmagts Virksomhed künde have bragt for en af sammes RigSretter, der vilde have faaet et andet Udsalv, end den Sag fik,
der i 1823 blev afgjort af Forbundsdagen, saa vare dog
disse Säger i stg selv af saa forstjellig Bestaffenhed, at Slutningen fra denne til hiin er aldeleS uberettiget. Hvad jeg
har sagt om de Betcenkeligheder, som Regjeringen paa et foregaaende Trin af Sagen fra den Eide künde have havt ved
saadanne nye Skatter, som de hvortil den i 1802 bestemte stg,
staaer saaledes usvcekket. Jeg maa iovrigt bede noie bemoerket, at jeg paa ingen Maade har erklcrret mig eller villet erklcrre mig for den Mening, at Sagen, hvis den var blevet
afgjort ved de forrige tydste Rigsretter, vilde have faaet et for
det Holsteenste Ridderstab gunstigt Udfald. Det er mig nok,
at Sagen, bedomt fra det privatretlige Standpunkt, hvorfra
en tydfl Rigsret vilde have havt at bedomme den, var saa
tvivlsom, at Regjeringen har havt god Grund til, saalomge
is
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Rigsforfatningen endnu havde noget at betyde, at tage sig tagt
for at bringe bette Sporgsmaal frem. Ved at erkjende bette kan
jeg ikke finde nogen Betcrnkelighed, da jeg, som allerede anfort,
er kommet til den Overbeviisning, at hiin Befiatningsret, afsondret fra dens Forbindelse med de ovrlge aldeles omstyrtede
Bestanddele af den celdre Forfatning, og efter det aldeles sorandrede Forhold, der i Tidens Lob var opstaaet mellem Kongerigerne og Hertugdommerne, i den Grad modsagde alle sunde Statsbegreber og i Tidens Lcengde künde fore til saadan Uret baade
mod Kongerigerne og mod Hertugdommernes ovrige Beboere,
at Köngen i det Dieblik, hvori der ikke var nogen Magt,
der künde hindre Ham i at gjennemfore det Han erkjenbte for
retfcrrdigt, var ved en hoiere Retfcrrdighed opfordret til at bryde
mev det, der maastee künde antages endnu at have positiv
retlig Gpldighed. Da derhos Hunt Sporgsmaal for langst
er gaaet til Graven, og der i alt Fäld efter ForbundsdagsBeslutnkngen af 1823 ikke künde vcrre Tale om igjen at vcrkke
samme til Live, saa seer jeg ikke, at Feedrenelandets Tarv paa
nogen Maade kan libe ved at Sagen forsaavidt fees, som den
er. Men jeg finder det fra mange Sider fordcrrveligt, at mine
Landsmcrnd forstene sig i en Mcrngve aldeles urigtige Meninger, som man i en Roekke af Aar, med den mcest haardnakkedc Fortien af alle Kjcndsgjerninger og Grunde, som talc derirnod, har prcrdiket som afgjorte Sandheder, hvilke kun fiulde
have vceret fordunklede ved et Parties Kunster og ved den
Blindhed, hvormed Regjeringen var flaaet indtil 1848.
Nylig er der givet nogen Oplysning om Befiatuingen
af 1802 i de af Etatsraad og Geheimearchivar Wegener
udgivne actmoessige Bidrag til Danmarks Historie i det nittende Aarhundrede (S. 70—71, S . 307—308). Men det
gjor mig ondt, at denne agtede Forfatter ei alcnc intet meddeler angaaende det der egentlig var Sagens Kjcrrne, men at
det lidet, Han givcr, kun er skikket til at ncrre Mistydning. Det
er vel fra flere Sider interessant at lcesc hvad den hoisaligc
Kong Christian den 8de under 30te November 1802 har optegnet i sin Dagbog om bette Anliggende, men hverken bette
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eller noget andet af Wegmers Meddelelser tjener til at satte
Sagen i det Lys, hvori man künde onsie den sat. Sagen
faaer endog det ubehagelige Udseende,,som om Ridderskabets
Paastand og den Understottelse samme fik af Präsidenten for
det davarende tydste Cancellie, Grev Cai Reventlow, tilliga
Geheime-Stats-Minister, og hos et anbet Medlem af bemeldte
Cancellie, Grev Christian Rantzau, var blevet tilbageviist af en
absolutistisk Forestilling om noget Utilberligt i at Undersaattcr
tilegnede sig en Ret, som lagde Hindringer i Peien for en Beflutning, hvorfor Köngen var stemt. Man giver derved kun
et vist Partie Anledning til at paastaae, at det var den uindsircenkede Magt, der ved 'Kongeloven var overdraget Köngen
over Hans Kongeriger, som man vilve overfore paa Hertugdemmerne, af hvilke det dog med Hensyn til det ene den Tid
var afgjort, at Hans Myndighed ikke var den samme. Ja
selv uden Hensyn dcrtil kan det ikke bestaae med en frisindet
Opfatning af Begrebet om den Kongelige Myndighed, at det
fkulde vcrre Brove, »aar Undersaatter i Anledning af en
paatankt Lov eller Foranstaltning beraabe sig paa erhvervede
Rettighedcr, eller at de Regjeringsmand sortjene Uvillie, der, efter
deres Overbeviisning, raadc Köngen til at erkjendc^ disse.
Jeg er og overdcviist om, at Regjeringens Beslutning ikke blev
bestemt ved en saadan Folelse, mcn at den er gaaet ind paa
en rolig Nndersogelse af de Retsgrunde, hvorpaa Ridderfkabets
Paastande vare bpggede, og derved er kommet til den Overbevlisning, at de vare uholdbarc. Det er begribeligt, at den sertenaarige Prinds, nagtet den markelige Interesse, hvormed Han allerede
da unberrettede sig om Statens Anliggender, ikke er blevet indviet i alle hiin Sags juridiske og politisie Sporgsmaal. Men
derfor kunne de gjerne have vceret Gjenstande for en grundig
Droftelsc i Statsraadet, hvad der og efter de Pcrsonligheder,
hvoraf det bestod, maa forndsceltes. Det forekommer mig dersor noget uforsigtigt, at den hoitagtede Forfatter har meddeelt
hine naturligviis ikke til nogen Offentliggjorelse beftemte Antegnelser, og det uden selv at giere nogen Bemcerkning, som
künde tjene til at forebygge hiin Misforstaaelse. ^Det synes
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iovrigt, at Forfatteren selv ikke er fri for cn saadan absolut!stifl Folelse. Han bruger nemlig om Cai Reventlow, hvis
Dygtighed og Retsindighed iovrigt baade Prindsens Antegnelser
og WegenerS egen Fortcelling omtaler paa en meget hcrdrende
Maade, det synderlige Udtryk, at Han, skjondt Kongelig
Statsminister, gav Ridderskabets Fordringer Vcrgt, ved sin med
Rette anseete og hoitagtede Stemme. Ester mit Begreb var
der, ogsaa under vor davoerende Forfatning, Ingen ncrrmere
end Köngens Statsministre til oerlig og uforbeholdent at
sige Ham deres Mening, og netop med stör Syrke, naar de
sanvt Ham stemt for noget, som, efter deres Overbeviisning,
laae uvenfor Hans Berettigclseö Grcrndser cller udenfor en retfcerdig Anvendelse af Hans Berettigelser. Man har oste gjort
en senere Tids Minister« Bebreidelser for ikke at have modsat
sig hvad der efter dereS Mening var Nret, og for at hcrvde
sig Bercttigelse til at uddele Bebreidelser af dette Slags, har
man opstillel den Paastand, at den Minister, som ikke künde
forhindre, hvad Han holdt for urigtigt, burde söge sin Afsked.
Cai Reventlow flal derimod, med saa megen Agtelse man end
ellerS omtaler Ham, dog ikke have handlet, som det sig "en
Kongelig Statsminister" bpr, fordi Han ei allene med Kraft
og Faflhed udtalte sig imod en Myndighed, som Köngen var
i Begreb med at tilegne sig, men cndog tog sin Afsked, da
denne Modstand blev uden Frugt *). Der har dog sandelig
')

E fte r W e g e n e r S . 71 var det i Begyndelsen a f 1803 Han fratraadte

sit Embede, men det forholder sig,

som jeg har anfort i

m it S k r if t „ F o r Oprctholdelsen af den danfke E t a t " o. s. v. S , S2,
at Han eiidnu, inden Frdgn . lüde Decbr. 1802 udkom, tog sin A f fkcd, nemlig, som det eiterte S te d af Eoll. Tidende vifer, den 12te
December.

H a n blev ikke entlediget med Udtrykket „i N aa d e ", men

det Heed, at Han „paa A n so gn in g allernaadigst" blev entlediget,

en

Fo ri», som er blevet brugt ved de «nkelte flere Leiligheder a f dette
S la g s .

D e rso m

dette har

tydet paa

nogen n villlg Folelse, saa

har den neppe voeret gründet i det Pa rtie , C a i R e v e n t l o w

havde

taget i S a g e n , men i den Omstandighed, at Han vilde gaae af fordi
Hans M e n in g ikke fik K ö n g e n s B ifa ld .

D e n Cancellle-Deputerede,
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ikke i nogeh af de Tilfoelde, hvori man har dadlet en senere Tids
Ministre eller andre Kongelige Raadgivere, fordi de ei havde
grebet denne Forholdsregel, vcrret en Opfordring, der künde
lignes med den, som fandt Sted i hiin Sag. Jeg stal blot
ncrvne det, hvori en saadan Bebreidelse baade mod mig og mod
cn hoitagtet Collega er kommet ftem med storsteBestemthed, og
det dog fra en Mand, der i Dommekraft, som i Aand, langt
overgaaer de vorige Ordforere i Dagspressen, og hvori Sagens Vigtighed künde synes at understotte Anken. Man har
nemlig i Anledning af det Kongelige aabne Brcv af 8de Juli
1846, hvilket Udenrigsministercn Grev Reventlow Crimi
ni! og jeg havde fraraadet, fundet en Svaghed i, al vi ikke
fratraadte vore Poster, da Köngen dog befluttcde sig for samme *). For ikke at omtale andre Forstjoeller, saa var det hverken min Collegas eller min Mening, at det, der udtaltes i hiint
aabne Brev om den Slesvigfle Arvefolge, var urigtigt. Vi

der sindes

ncevnt som

enig med Ham, blev i Cmbedet indtil Han

nogle A a r efter blev befordret til en anden anseelkg Post.
rik 6te bevarede iovrigt
ventlow,
v iis

ikke

hiin

oieblikkelige U villie

Frede-

mod

Ne-

men gav Ham endnu m ange A a r derefter scrrdeles B e -

paa

sin

Agtelse og Anerkjendelse

udncevnte Ham til paa sine Vegne
b o r g i Besiddelse

af Hans Vcerd,

i det Han

at tage Hertugdommet L a n e n -

og modtage Hvldingseeden sammestcds (P a te nt

6te Decbr. 181 5) og tillige til at vcrre G ouverneur over denne nye
P ro v in d s,
Og

dog

ligesom Han kort efter blev hcedret med Elephantordenen.
havde R e v e n t l o w

og

Hans

Fa m ilie

ikke taget ringe

D eel i de flere oppositionelle Skrid t, som Ridderffabet til hiin T id
foretog.

M e n det var ikke sjeldent,

at Frederik den Sje tte saale-

des, og det ftedse med god Skjensomhed,
de dpgtige

ssgte

paa

nv at knytle

og paalidelige M crnd til sin Tjeneste, der, paa G ru n d

af Fastholden ved M e n in g e r,

hvorsor K ö n ge n ei künde give efter,

vare udtraadte af samme.
*)

S e e N o rd og S y d , fjerde B in d , S .

16— 17.

Jeg

kommer senere

igjen til de pvrige forunderlig sijceye Frem stillinger af mine Em bedsforhold

og

m in EmbedSadfcerd, som hiin Forfatter
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meente kun, at denne Udtalelse ikke vilde vcere til Nytte, men
at derimod de Lidenstaber, som allerede da vare i en hoist betcrnkelig Bevcegelse, derved ret vilde komme i Kog. Det var
nu aabenbart, at vor Astrcedelse allene künde tjene til at fremme
det ulykkelige Jndtryk, som vi befrygtede, at hiin Act vilde
gjore, og at det derfor var vor Pligt, som Fcedrelandsvenner
at overvinde den Lyst, som vi virkelig begge solle til at trade
fra. — Grev CaiReventlow maatte vcl og i siuTid kunne
have forudseet, at Hans Afgang künde bidrage til at styrke
Ridberskabets Paastand, men foruden at Landet til den Tid
var i den dybeste Ro, künde Han, efter Sagens Bestaffenhed og
sin Stilling, aldeleS ikke blive paa sin Plavs, »den at vedkjende stg den Grundsatning, hvorfra Fdg. löbe Decbr. var
gaaet ud, og dette vilde, under den Forudsatning, som der in
gen Grund er til at betvivle, at Han havde en bestemt Overbeviisning om det Modsatte, have varet et grovt Brud paa al
politisk Moral.
Jovrigt harWegener, fljondt ei paa det Sted, hvor det
meest havde Hort hjemme, givet en kort Antydning af de historist-retlige Grunde, hvorfor Regjeringen ei havde villet erkjende
den Skattebevillingsret, som Ridderstabet tilegnede siq. Det
hedder nemlig S . 311—312 Note, at Köngen paastod, at
Ridderstabet siden 1675 ei havde udovet nogen saadan Ret,
og at denne ogsaa i 1712 formelig blev opgivet. Det er ogsaa vist, tilfoieö der, at Bestatningsretten gjennem det hele
18de Aarhundrede var udovet af Köngen, f. Er. 1762, Kopstatten iSlesvig*), 1781 Qvartprocentflatten, 1792 Collateralstatten og fl. — Det er ikke klart, hvorvidt denne Note er ta
get af Forhandlingerne i 1802, men i saa Fald er jeg dog vis
paa, at de paaberaabte Omstcrndighedcr ere blevne satte i Forbindelse med saadanne fra hoiere Skats- og Retsbegreber hentede Betragtninger, der künde give dem en Betydning, som de

* ) S e e oven S . 54, der viser, at den og
lige Andeel i Holsteen.

blev indfort t den Konge-

ISS
i denne deres Nogenhed ei kunne have. Sandt er det, at der
Wen 1675 ei var holdt nogen fuldstcendig Landdag i Hertug-dommerne, hvorimod de tvende Fyrster, der stulde regiere dem
i Fcelledsstab, havde under de vedvarende indbyrdes Fjendtligheder, uden Stcendernes Medvirkning, paabudt Skatter hver
for sig i sin scrrlige Deel og i hvad Han havde bemcrgtiget sig
af sin Medregents Andeel, og i den körte Tid, hvori de synteS at vcrre udsonede, gjort det i Fcelledsstab, men uden at
höre Stcenderne. Ogsaa er det vist, at Ridderflabet vel i 1712
bragte det til, at Fyrsterne sammenkaldte det til en saakaldet
Landdag, men ei künde formaae dem til ved Tilkaldelsen af
Stcrderne at give den en Landdags scrbvanlige Characteer, ligesom Fyrsterne ei Heller vilde indromme Ridderflabet uden en
raadgivende Stemme, i det de tilegnede sig selv en uindstrcrnket Beflatningsret. Men om Ridderflabet kan siges at have
erkjendt de vist nok i og for sig uhjemlede Forestillinger om
deres Magtsfylde, somFyrsterne den Tid vilve gjore gjeldende,
er noget som idet mindste ikke er klart. Det er givet, at de i
deres Forknyttelse have fort et vel ydmygt Sprog, som künde
synes at vidne om, at de ei turde tilegne sig nogen bestemt
Rettighed. Men foruden at det i sig turde vcere noget miSligt, den at finde en Opgivelse af den Rer, som man dog
ikke künde ncrgte, at der den Tid virkelig tilkom dem, synes
de Resolutioner, som Ridderflabet tilveiebragte ved Landdagens Slutning, endog at indeholde et Tilsagn om, at der
ikke, udenfor den uu erkjendte staaende Landstat (den ordinaire
Contribution) stulde kunne fordres nogen Skat af de adelige
og klosterlige Godser uden efter forud afholbt Landdag, med
mindre det i KrigStklfcelde fiulde blive en paatrcrngende Nodvendighed. Denne i ethvert Tilfcrlde noget indflrcenkede Erkjendelse af en denne ene Stand endnu levnet Selvbeflatningsret
blev dog ikke givet i saa klare og uforbeholdne Udtryk, at det
jv kan underkasteS Tvivl om de indeholdt et fuldt bindende
Tilsagn. Det er ikke usandsynligt, at man fra Fyrsternes
Eide, hos hvem Tanken om at bryde alle forsatningsmcrsstge
Skranker da var saa levende, har fat Ordene paa Skruer, og
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at man fra den anden Side ikke har driftet sig til at trcenge
paa mere betryggende Erklceringer. I Folge hvad jeg forhen
har yttret, stal jeg ikke ncermere undersoge hvilken af Parterne
der med Hensyn hertil og efter Sagens ovrige Beftaffenhed
künde have havt störst Udsigt til at scette sin Paastand igjennem, dersom Sporgsmaalet om en Prcrlater og Ridderstab
endnu tilkommende Ret til at tage Bestemmelse om nye Skal
ier. navnlig saadanne, som flulde hvile paa deres Eiendomme,
var i Slutningen af det forrige eller i Begyndelsen af dette
Aarhundrede kommet fvr Rigsretten. Kun paastaaes, at Sa
gen dog ingenlunde stod saaledes, at en forstandig Regjering
künde vcrre uden Betcrnkelighed ved at fremtvinge dens Afgjorelse ved en Rigsret, medens denne endnu havde nogen Myndighed. Jeg maa altsaa, efter den Kundflab, jeg har havt
Leilighed til at erhverve mig til denne Sag, antage, atRegjeringen har havt god Grund til ikke at mode de ovenberorte
Modforestillinger, som Prcelater og Ridderflab til forfljellige
Tider havde gjort i Anledning af enkelte dem rammende Skal
ier, anderledes end som den har gjort. Jeg vilde og saa meget vanfleligere vove at antage det modsatte, som i det mindste
den ene af de noevnte Modforestillinger, den i Anledning af
Fdg. 12de Septbr. 1792, indkom i P . A.Bern storffS Tid,
adflillige Aar for Hans Dod, uden at vcrre tilbageviist, hvorimod den endelige Resolution, der paaberaabte sig, at Afgiften
var personlig og kun flulde erlcrgges eengang for alle, forst
kom efter Bernstorffs Dod. Men idet ved foranforte Leiligheder Foregaaede indeholvtes der en yderligere Grund, hvorfor Regjeringen feuere maatte finde Betcrnkelighed ved at lcegge
nye Skatter paa klosterlige og adelige Godser, navnlig saalcrnge
den tydfle Rigsforfatning endnu ei var gaaet ganfle til Grunde.
Jeg bor iovrigt ikke lade ubemcrrket, at den bedste trykte Hjemmel, som jeg kan anfore for hine Kjendsgjerninger, indeboldes
i de Holsteenfle Prcelaters og det Holsteenfle Ridderflabs ovenomhandlede Andragende til det tydfle Forbund. Men hvor
tilboielig man end maatte vcere til at mistroe dets Jndhold,
saa kan dette dog ikke drives saavidt, at man flulde kunne ansee

det muligt, at de deri anbragte Kjendsgjerninger, som bleve
lagte Forbundsdagen og derved tillige den dcinfle Regjering
under Dincne, vare opdigtede. Derimod künde det vel tcenkes,
at Et og Andet künde voere forbigaaet med Taushed, som
künde forandre Betydningen deraf, eller at paa anden Maade
en Forvanstning künde have fundet Sted. Men da jeg intetsteds og navnlig ikke hos Wegen er, der jo nu har gjort
Bekjendtstab med alle herhenhorende Acter, har fundet Noget
til Berigtigelse i foranforte Henseende, saa er det mig ubegribeligt, hvorledes Han »den al Udvikling kan paaberaabe sig
de af Ham ncrvnte Anordninger til BeviiS for, at de klosterlige
og adelige Godser allerede til den omhandlede Tid vare blevne
Köngens uindflrcrnkede Bestatningsret undergivne.
Det Foranforte nagtet, sorekommer det mig meget antageligt, at de svageSider, som der fandtes i den historisk-retlige
Begrundelse af Ridderskabets paastaaede Selvbeskatningsret, ere
blevne udhcrvede under de Forhandlinger, som gik foran Fdg.
15de Decbr. 1802. Men jeg tor dog forudsoette, at det har
vcrret saadanne fra almindelige Statsbegreber hentede Betragtninger, som de jeg oven S . 188 har udviklet, der have gjort
Udflag, under hvilken Forudscrtning det blev forklarligt, at Regjeringen i 1802 har grebet ind medens den endnu i en ncrr
foranliggende Tid derimod havde fundet Betcrnkelighed.
Jovrigt bekrcester det ovenncrvnte Stykke af Ehr. 8dcs
Dagbog, hvad jeg har anfort i mit Skrift, »For Opretholdelsen af den danste Etat i dens Heelhed" S . 91—93, at Ridderstabct ei vilde vcrgre sig for at bcrre en forholdsmcessig
Deel af de yderligerePaalceg, som der fandtes fornodent at affordre Borgerne, men at det kun vilde, at den ncrrmere Be
stemmelse maatte overlades det selv. Saafremt den Begrcrndsning af KongenS Myndighed, som derved vilde have vceret
erkjendt, ikke tillige vilde have medfort sremtidig Fare for de
ovrige Statsborqere, saa vilde det uden Tvibl have vcrret utidigt, om Regjeringen, blot for at holde over en uindstrcenket
Myndighed, havde tilbageviist et Forflag, ved hvis Antagelse
de mangehaande Fortrcrdeligheder künde have vcrret forebyggeve.
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som man künde forudsee, at den uindflrankede Beflatningsret,
som Köngen nu tilegnede sig, vilde sremkalde. Men det vilde
neppe have ladet sig gjore, at indromme noget i saa Hcnseende,
uden at have givet den paastaaede Selvbeflatning en »ye Bekrcrftelse, og dette vilde, om Ridderstabet end for Dieblikket
havde samtykket i Alt hvad billigt künde forlanges, dog kunne
vcere traadt i Veien, hvis der stden blev Trang til yderligere
Afgifter, et Tilfcrlde, der som bekjendt allerede viste sig i 1803,
og atter i 1806, for ikke at tale om de Skatteforhoielser, som
den kort ester indtraadte Krig gjorde fornodne. Man tor dersor ingenlunde fortcrnke Regjeringen i, at den med saa mcgen
Bestemthed greb ind.
Ogsaa tjener bemeldte Brudstykke af Christian denOttendes
Dagbog saavelsom Forfatterenö egne Meddelelser i Anledning
af Fdg. 15 Decbr. 1802 til at bekrcrfte, hvad jeg i titncrvnte
Skrift S . 169—170 har udhcevet om, at de davcrrende Statsministre storstedeels vare tydske; og det sees derhos, at ogsaa
den tydske Deputerede i Rentekammeret Conferentsraad Hoe
takte mod Ridderskabets Paastand (S . 308). Det synes derfor lidet troligt, at DanmarkS Jnteresser lige over for Hertugdommerne, navnlig for Ridderstabets, der til hiin Tiv med
saa stör Kraft bleve gjörte gjeldende, stulde under samme Fyrste i en senere Tid, navnlig i 1834, da den dansie Deel af
Hans pverste Raad var saa aldeles overveiende (l. o. S . 147)
vcere blevne forraadte eller dog af Svaghed opoffrede for statsoplosende Dnfler af hiin Stand. Dog, den saa Haardt anklagede Regjering behover ikke at lcrgge Vcrgt paa denne udvortes Omstcendighed. Det Eneste den maatte onfle var, at
de, der have ladet sig Hilde af de idelig gjentagne Klager,
vilde aabne dereS Dine for de klare Kjendsgjerninger, der bevise disses Ugrund.
XL
Naar man ret satter sig ind i alle de forviklede Knuder,
som den i Begyndelsen af dette Aarhnndrede opstaaede Npdven-
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dighed, at lcegge nye betydelige Skalier paa alle Landsdele,
gav Regjeringen at lose, saa kan man ikke andet end Prise
den Tid lykkelig ved at der var en viis og kraftfuld Regjering,
som künde i uforstyrret Ro paa lige Vcrgtflaal afveie de mange
forfljellige Jnteresser, som stode imod Hinanden. Saafremt
de modstridende Jnteresser da havde slaaet sig los i den
blinde Lidenstadelighed, hvormed de til en Tid, da Opgavens
indvortes Vanflelighed var langt mindre, have kästet sig over
Samme, saa vilde ufeilbar de Ulykker, som siden ere komne
over os, for en stör Deel allerede da vcrret frembrudte.
Det turde af det oven Udviklede (S. 123 ff) vcrre klart, at
det Forhold, hvori Norge flulde tage Deel i Statsudgifterne,
frembod et ganfle andet Stof for modsatte Paastande og An
ker, end det mellem Danmark og Hertugdemmerne, der i de
senere Aar fremkaldte saa sorgelige Spcendinger. En sund
og upartifl Opfatning vilde ikke kunne have misbilliget den
Lempclighed, der ved Bestallungen. visteS Norge, og vilde
Heller ikke paa den anden Side have sundet sig befoiet til den
Klage, at dette Riges billige Krav ikke var tilstrcekkelig iagttaget. Det lod sig imidlertid ingenlundc afgjore ved Tal og
haandgribelige Kjendsgjerninger, om det rette Ligevcegtspunkt
var truffet. Baade med Hensyn til Sporgsmaalet om Norges
forholdsmtesstge Evne til at taale Beflatningen og til det om
de Fordele, det nod af Statsforbindelsen og af de til dens
Opretholdelse fornodne Jndretninger, var der Meget, som fra
de forfljellige Sider künde betragtes meget forstjelligt, og der
saaledes maatte kunne give Stof til betydelige Besvcrringer i
ganfie modsat Retning, naar man fra hver Side ophidsede
den nationale Folelse i denS Modscetnings-Forhold. Det stete
den Tid af og til, at der fra norst Side fortes bittre Klager
over at Norge maatte yde for meget til Statsfornodenhederne, og
igjen nod for lidet godt af det, det maatte yde. Som bemerket
oven (S. 141—142) gave og deslige Klager sig stundomLuft i
offentlige Skrifter, men det var den Tid en Sjeldenhed og
vakte ingen udbredt Opmcerksomhed eller Deeltagelse. Fra danfl
Side vil man vanfleligt kunne anfore Erempler paa andet end
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et maadeholdent Modvcerge, naar Klagerne kom frei» i en
overvreven og krankende Skikkelse. Der var den Tid Ingen,
som fegte at ophidse de Danskes Nationalfolelse ved at forestille dem, at de, stjondt de narmest berettigede i den Stat, fom
forer deres Navn, dog stedse vare behandlede som Stedborn,
ved Eiden af de Folk, som node godt af den indbyrdes Statsforbindelse. Man horte den Tid ikke saadanne paa en fuldkommen Miskjendelse af de fände Forhold grundede Paastande,
som den, Hr. Nathanfon har tilladt sig om de uforstandige
Begunstigelscr, som Norge ned i Bestatningen, eller som der
indeholbes i Hr. Bifkop Mo n ra ds markrlige Mtring, „at
en upartifl Historist Betragtning vilde godtgjere, atDanmarks
eneste finantsielle Fordeel af Forbindelsen saavcl med Hertugdemmerne, som med Norge, har varet den at bare uforholdsmasstgeByrder"*). Dersom danste Forfattere under vor forrige
Forbindelse med Norge havde fort bette Sprog. saa vilde det
have fremkaldt wegen Forbittrelse i bette Broderland , og det
vilde vist ikke fra norst Eide have manglet paa Beregninger
over Forurettelse, maastce ligcsaa stjave som de vi i en feuere
Tid gjensidigen have stet opgjorte fra Danmarks og fra Hertugdommcrnes Eide. Jndtil 1802 bleve Beflatningsforholdene
til Hertugdemmerne saa godt som aldrig forte paa Bane, navnlig i Pressen. For dem var der intet Stof til Klage hverken
i Bestatningsforholdene eller i andre Henseender; de havde,
siden de ved at vare komne under en falleds Landsherre, vare
blevne udfriede fra de Ulykker, hvorfor de under det forrige
sordarvelige Tveherredomme saa ofte havde varet en Boldt,
sundet Ro til at udvikle deres naturlige Krafter og lykkelige
Beliggenhed. De vare og i det Hele mindre bestattede end
Danmark, saa at der fra deres Eide ikke fornuftigviis künde
vare Tale om Overbebyrdclst. Snarere künde der fra danst
Eide have varet Anledning til saadan Klage, men den sporedeS
dog ikke. Det var vist nok ikke ubemarket, at de vare frie for

') Flyvende Politiste B la d e N r. 4. S . ^ 6.

Consumtionen og at deres Told var lavere, men foruden at
en Fordring om Afgiftslighed mellem Danmark og Hertugdom,
merne ikke vel künde finde nogen Plads, saalcrnge der var
endnu storre Ulighed med Hensyn til Norge, havde Uligheden
fin Grund i Forhold, som vare begrundede inden der opstod
naget Slags Statseenhed mellem Danmark og Hertugdommerne, og fra den Tid af var Lighed stedse omhyggelig blevet iagttaget naar nye Afgifter fandtes fornodne *).
Men var man til hiin Tid fri for al gjenfidig Klage
over Forurettelser ved Statsbyrdernes Fordeling mellem Dan
mark og Hertugdommerne, da ere saadanne Klager i den senere
Tid vaagnede og have bidraget til at forstyrre den indbyrdes
Samdrcegtighed. Fra Hertugdommernes Sibe brode flige Kla
ger frem ved Fdg. 15de Decbr. 1802, og de fik ny Ncrring
ved de betydelige Forhoielser i den da paabudne Landskat, som
foregik i 1803 og 1806, men endnu mere under den i 1807 udbrudte Krig. Dog var det i Begyndelsen, saavidt vides, ingen
anden Classe end Rivderstabet, der oploftede Klage, og denne
gik just ikke saa meget ud paa, at Skatterne i sig vare overdrevne eller ubillige, som paa den Tilstdescrrtelse af deres Privilegier, der formeentlig var foregaaet. Slig Klage künde saa
meget mindre finde nogen ret Gjenklang hos Hertugdommer
nes ovrige Beboere, som disse, der til hiin Tid ingen Tanke
künde have om den gamle forfatningsmcrssige Stattedevillingsrets Fornyelse, ikke künde onske, at Visse Personer, og visse
Eiendomme, som en Levning af den forfatningsmcrssige Ret,
der tidligere havde tilkommet samtlige Stcender, künde undtages
fra Deelagtighed i de Byrder, som det ovrige Land maatte bcrre.
Det er begribeligt, at Skatten under den störe Tilvcrrt, den fik i de
paafolgendeAar, iscrr under Krigen, fandtes trykkende; men man
vil neppe finde Spor til nogen almindelig Utilfredshed eller til
')

D e t v a r ingen Undtagelse hcrfra,

at den i 1762 paabudte Kopstat

ei blev lagt paa den Deel af Holsteen, der horte enten nnder det
Gottorpste H u fe s eenstdige eller under dets og det Kongelige H u 
fes fcrlles Regiering,

.
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nogen Deeltagelse kos de ovrige Stcender i Ridderstabets An
ker, serend Fdg. 5de Januar 1813 udkom eller om man vik
noget forud, da den Altonaer-Bank blev lukket, og det betydelige Belob af de forstjcllige Arter af Repräsentativer, der deelS
allerede i de forste Aar i dette Sekulum, deels og iscrr under
Krigen, vare satte i Omlob, dog blot somBetalingsmiddel i og
ved de Kongelige Kaöser, sank i Voerdi. Det, der i 1813
satte Gemytterne meest i Bevcrgelse, var den forsogte Jndforelse
af Papiirpenge, der allerede begyndte med en stet Cours. Og
stjondt denne Forholdsregel midt i samme Aar toges tilbage,
saa efterlod den sig dog adflillige fladelige Folger og endnn fladeligerc Jndtryk. Da man mcente, at det iscrr flyldteS Ridderflabets kräftige Forcstill ingcr, at Landet saasnart igjen blev fri
for et Onde, hvorfor man havde saa megen Grn, saa bidrog
dette til at vcekke en Stemning for denne Stand hoö de ovrtge
Borgerklasser, medens den Tanke, at det var i DanmarkS soerlige Interesse Regjeringcn. havde gjort et saadant Forsog, fra
en anden Eide havde en uheldig Jndflydelse paa Sindelaget.
Dlandt de flere Folger, sombleve tilbage af Fdg. var og Bankhcrftelsen, og medens man ikkc künde ncegte Retfcerdigheden af, at
Hertugdommerne og maatte tage Deel i de Afgiftct, som den
gjennem Seddclformerclsen stiftede Statsgjcrld gjorde fornodne, meente man, at den Andeel, de havde faaet, var
for stör. Jscrrdeleshed fandt man en trvkkende Ulighcd i den
Eftergivelse, de danste Landciendomsbesiddere stk i deres Skatter
for de 4 af Hcrftclsens Belob, medens de Lettelser de Slesvigfle og Holsteenste Eiendomsbesivdere fik i deres tidligere
Skatter, vare mindre betydelige, ligesom man og fandt Hertug
dommerne stedmoderlig behandlede derved, at Kopstatten der vedblev, medens den i 1812 var ophort i Danmark, imod at en
anden Afgift blev paabudt, der ingenlunde svarede i Voerdi
til hiin Skat i oprindelig Pengevcrrdi, og som desuden om
faa Aar blev for Landboernes Vcdkommende ophcevct. Naar
man gaaer ret tilbunds i alle Skattcforholdene, findeö det vel,
at der ingenlunde var den Ulighcd i Bestattungen, hvorover
der fortes Klager, men under den störe Forstjel, der var saa-
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vel i det Betalingsmiddel, hvori Afgifteme fluide erlcrgges, soin
i Maaden, hvorpaa de vare ordnede (hvilken iovrigt ogsaa
havde sin forste Grund i Betalingsmidlets Forfljellighed), vare
dog Forholdene saa »klare og Bedommelsen tildeels saa usikker,
at man ei kan undre sig over den Opfatning, der laae til
Grund for Klagerne. Da Ridderflabet under den almindelige
Stemning for ve crldre forfatningsmcrssige Rettigheders, og iscer
SkattebevillingsrettenS Fornyelse, der strar efter den saakaldte
Befrielseskrigs Tilendebringelse viste sig, overalt i de tydfle
Lande, traadte frem somBevarere af Hertugdommernes celdre for
dercs Vedkommende formeentlig ikkeendnu tilintetgjorte forfatnings
mcrssige Nettigheder, for at fremkalde en fornyet Forfatning, saa
fandt de ikke livet Tilhceng hos de ovrige Borgers*). Her i
Riget fortes vel i de forste Aar efter Krigen heftige Klager
over Skatterne, saavel gjennem Pressen, som endnu mere ad
andre Veie, men der var den 2std intet Spor til at man troede
sig overbebyrdet i Forhold til Hertugdommerne. Om jeg ikke
feiler udgjore de ovcn S . 204 berorte Uttringer af Monrad,
det forste offentlige Ord i den Retning, ibetmindste det forste
der har vcrret forbundet med noget Forsog paa en Begrundelse. Om det hele Forhold inellemDanmarks og Hertugdom
mernes Deelagtighed i Skattebyrderne, baade paa det Punkt,
hvortil samme omsider havde sat sig (jeg taler naturligviis
kun om Tilstanden forend Marts 1848) og i den hele Ndvikling i den ncermeft foranliggcnde Tid, har jeg ved mange Leiligheder yttrct mig, men fuldstcendigst og sidst i mit Skrift „om
Opretholdelsen af den Danfle Etat i dens Heelhed", S . 284—

^) E t flaaendc B e v iis hcrpaci indeholdes i hvad der i mit S k r if t „ F o r
Opretholdelsen

af den danste E t a t i dens Heelhed" S . 39 er an-

fsrt om P e t e r H j o r t L o r e n t z e n s

stcerke Udtalelser for N id -

derflabet i den Slesvigske Stcendersorsam ling for 1835.

H a n stod

vel den Tld paa den yderste Spidse af Slesvig-H olsteinism en, men
Hans Netning var dog allerede da aldeles demokratist;

det er saa-

ledes moerkeligt, at Han saae op til Nidderstabet som de troe B e s
varere af hele Landets Nettigheder.
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830, hvor jeg troer at have gjort det aldeles klart, at hiint
Forhold, saaledes som det fra 1802 havde udviklet stg, omfider var blevet saa billigt og tilfredsstillende, som man künde onfle
det, og at der ligeledes t den hele Mellemtiv bar vceret viist
al mutig Omhu fra Regjeringens Side for at tilveiebringe en
forholvsmcessig Fordeling af Byrderne, stjsndt det i de mange
Aar, hvori Betalingsmidlerne vare af saa forfljellig Dcerd,
ikke har vceret muligt fuldelig at opnaae samme. Der künde
iovrigt vcrre Adflilligt, der saavel fra den ene, som den anden
Side künde anbringeS til yderligere Ststte for den af de modstridende Meninger, som man vilde gjore gjeldende, og som
jeg, der for mange Aar siden har vceret paa det Rene med
mig selv om dette Anliggende, künde vcrre tilboielig til at gaae
imove. Men jeg har vistnok allerede i ovenncrvnte Skrist
behandlet Sagen med en storre Udfvrlighed, end den hvori jeg
kan vente at Lcrserne ville folge mig, og jeg har desuden Frygt
for, at jeg kun vilde foroge Stoffet til Miswdninger ved at
gaae ind paa adfkillige Forhold, der künde frembyde Jndvendinger, og dermed sorbinde disseö Besvarelse. Ogsaa den forhen omtalte finantsielle Udvikling, der blev de Slesvigske Stän
der meddeelt i 1846, indeholder en klar og grundig Gjendrivelse af bemeldte Stcenders i 1844 fremforte Klage, ltgesom
man og der kan finde en tilfircrkkelig Oplysning om det hele
Forhold, saaledes, som det omsider var blevet. Da imidlertid
dette Arbeidc, der uden Tvivl gjorde sin gode Virkning i Hertugdommerne, efter fit scrregne Aiemed og den Form, hvori
det er affattet, lettelig künde fra en anden Side benyttes til at
bevise, at det i en modsat Retning havde manglet paa den rette
og billige Ligevcrgt, saa troede jeg ikke, dette Arbeide nagtet,
at burde aldeles tilbageholde de Undersogelser, som jeg havde
anstillet over hine Forhold*).
*) W e g e n e r ,
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dann« umiddelbare Kjendsgjerninger og Begreber, der udelukkede al Tvivl, og med Hensyn til hvilke derfor de forstjellige
Tilboieligheder, der pleie at vise sig i Opfatningen af deslige
Forhold, kunne fore til en Meningsulighed. Paa foranforte
Sted S . 285—289 turde de vigtigste Sporgsmaal af denne
Natur vcere belyste, og jeg flulde troe, at Alle, der med Rolighed og billigt Maadehold ville betragte de udhcevede For
hold, ville erkjende, at man hverken fra den ene etler den
anden Side kan have en Berettigelse til at faae saa tvivlsomme Punkter afgjorte aldeles efter sin Tilboielighed, og at man
derfor bor hvile ved det i Virkeligheden opnaaede Resultat, der
har truffet den billige Ligevcegt saa vel, at der vil vcere ligesaameget at sige mod som for en Afvigelse derfra, enten den
attraaes i den ene eller i den anden Retning. Under en saa
ophidset Stemning, som den ncervcerende, künde det endda vel
vcere tvivlsomt, om der lod sig tilveiebringe en overeensstemmende Anerkjendelse af hiin Fordcling, ligesom der og i al
Fald angaaende det Enkelte i Afgifterneö Ordning künde blive
ikke ringe Stof til Tvivl. Men den Tid, hvortil den fore-
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gaaende Undersogelse forer os tilbage, Var der ikke tilveiebragt
et saa godt Forhold mellem Danmarks og Hertugdommernes
Afgister, som der siden er opstaaet, endnu meget mindre var
der Lighed mellem Danmarks og Norgeö Beskatning, og de
meget sorsksellige Forhold tilstcrdte ikke denne Lighed, hverken i
selve Afgiftsbelobets Storrelse eller i Maaden, hvorpaa det
skulde soges tilveiebragt. Sporgsmaalet om den storre eller
mindre Grad, hvori de forskjellige Statsdele node godt af de
Jndretninger, hvortil deres Afgister brugtes, var og meget
vanskeligere at afgjore med Hensyn til Norge, end det vilde
vcrre mellem Damnark og Hertugdommerne. Dersom altsaa
til hiin Tid Sporgsmaalene om Statsbyrdernes billige Fordeling var blevet en Äimleplads for de eensidige JntereSscr og
den fljceve lidenflabelige Opfatning af de indbyrdes Forhold,
der i vor Tid under langt ringere Anledning have fremkaldt
saa fjendtlige Stemninger, saa vilde det uden Tvivl havt en
ulykkelig Jndflpdelse paa den hele indvortes Fred.
Det er ikke blot i den Regjeringsperiode, hvis Retfcrrdiggjorelse fornemmclig har vcrret Formaalet for de ovenstaacnde
Undersogelser, at der med saa megen Omhn blev sorget for,
at de forogede Jndtcegter, Statens Fornodenheder krcrvcde,
bleve fordeelte paa den billigste og ligeligste Maade. Den
samme Bestrcrbelse er og fortsat i de folgende Tider, og sijondt
det under det forstyrrede Pengevcrsen, som man havde i Danmark, medens Hertugdommernes var fast og regelndessigt, ei
var muligt til hiin Tid at iagttage fuldkommen Lighed, saa
er dog, som oplyst, det endelige Resultat af alle de fvregaaede
Forandringer blevet, at Skatterne i deres samlede Belob ere
komne i et meget billigt iudbyrdes Forhold. Den Ulighed,
der i Mellemtiden har fandet Sted, har Heller ingenlundc havt
sin Grund i nogen ecnsidig Lyst til at begünstige den ene eller
den anden Statsdeel, hvorimod den Omhu bor paastjounes,
som Regjeringen i hine vanflelige Tider viste for at udjevn,e
Misforhold, som sulgte af den störe og stedse afverlende Forsijel mellem de Betalingsmidler, hvori Skatterne bleve erlagte
i de forskjellige Landsdele; kun vare Forholdene og Folgern« paa
14'
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den ene og den anden Side saa uligeartede, at det hverken da var muligt at opnaae fuldkommen Ligevagt, eller nn
er muligt med nogen Sikkerhed at bedemme, hvo der kom til
at lide meest, hvilket i al Fald i forstjellige Dele af hiin Tid
blev meget sorstjelligt. Dette vil, troer jeg, blive klart for
dem, der ville folge mig i den Udvikling, som jeg i mit oftncevnte Skrift S . 297—230 har givet saavel af Skattevcesner
for Danmark paa den ene og for Hertugdommerne paa den
anden Side, som og af de Virkninger, det forstjellige Pengevasen iovrigt havde paa de indre Tilstande.
X U
Skjondt det ligger baade udenfor den Regjeringsperiode,
hvormed jeg ellers her ncermest har bestjcrftiget mig, og uden
for den Green af Regjeringsvcesnet, fom jeg fornemmelig har
havt for Die, saa bringer dog et under Trpkningen heraf udkommet og allerede flere Gange her anfort Skrift mig til
at indlade mig paa en anden Side, hvorfra man har forekastet Regjeringen en utilborlig Begunstigelse for Hertugdom
merne og en saadan, der fkulde have bragt alle de Ulykker
over Landet, hvorunder det i de sidste Aar har lidt og vistnok
endnu lange vil komme til at lide. Denne Anke var vel saaledes, som den er fremsat i det paapegede Skrift, stilet mod en
senere Tids Regjering, men det er dog aabenbart, at denne i
den Retning, som nu fordommes, kun er gaaet i den Regjerings Spor, som styrede Landet i Hirn Periode, i hvis Priis
man tilsyneladende stemmer med mig, ja, at den endog vil
kunne antages at have sjernet stg noget fra samme, men da
i en ganske modsat Retning af den, hvori dens Brode flal
bestaae. Det er Etatsraad og Geheime-Archivar Wegeners „Actmoessige Bidrag til Danmarks Historie i det nittende
Aarhundrede", Tredie Stykke, Afsnit I. S . 246 ff., som jeg
her agter at belyse, forsaavidt Han deri opstiller den Paastand,
at Frederik den 6te lod stg forlede til at stabe en ncermere Forbindelse mellem Holsteen og Slesvig, og derved har for-
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anlediget den urolige Stemning, som strar derefter flal vcrre
udbredt i vort forhen saa lykkelige Fcrdreland, og hvorfra saa
meget Ondt har udviklet sig. Om dette end er en noget
stcerk Afvigelse fra den Plan, som jeg havde lagt for ncervcrrende Deel af mit Skrift, saa Hörer dog Gjenstanden selv endog
mere bestemt end de Undersogelser, som jeg hidtil i dette Hefte
har leveret, hen til dette Skrifts Hovedformaal, idet samme
ikke blot bliver et Bidrag til min TidS Historie, men og Hö
rer til mit Livs Historie, eller i dct mindste kommer i ncrrBerorelse dermed.
Forfatteren synes ikke ganske cnig med sig selv om hvorvidt det allerede var ved Provindsialstcrnder-Jndretningen Fre
den! den Sjette lagde Gründen til Landets Ulykke, men det
flal i al Fald voere fleet ved nogle samtidig dermed trufne Be
stemmelser, der, som Han yttrer, syntes mindre belydende, men
i Virkeligheden vare mere indgribende. Disse gik, saa vedbliver Han, ud paa at stabe et Slags administrativt Fcrlledsstab mellem det danste Slesvig og det tydfle Holstcen i Visse
Grene af den indre Bestyrelse. I en Note anforer Han de
samtidig med Forordningen om Provindfialstccndernes Jndretning af 15de Mai 1834 udgivne Anordninger, hvorved hiin
sormeentlig nye Skabning flal vcrre frembragt, nemlig den,
som indeholder Instructionen for den da stiftede Provindsial-Regjering, den, som indeholder en provisorifl Rettergangsorden sor
den samme Dag stiftede Overappellationsret, og endelig de,
der kundgjordc Oprettelsen af et fcelleds Eraminations-Collegium for Candidater til Prcrdikeembedet, og et andet for Candidater i Netskyndigheden. „Derved", udbryder Han fremde
les, „blev den folgende Periode egentlig saa ulykkelig. Man
vil, vedbliver Han, forbauses derover, ei alene med Hensyn til
de Advarsler, Historien gjennem Aarhundreder havde givet,
men ogsaa med Hensyn til de Grundscetninger, Köngen nys
saa bestemt havde udtalt", (nemlig at Han aldrig künde og
vilde tilstcrde, at Slesvig og Holsteen fik en fcelleds Forfatning). „Alligevel", tilfoier Han, „lader dette uhyre Misgreb
sig forklarc baade af Köngens Characteer og af de Omgivel-
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ser og Forhold, under hvilke Han regjercde. Den herstesyge
Holsteenste Strecken ester et saa kalket Fcelledsstab mek Sles
vig, det er efter Herredommet over Slesvig, havde ogsaa blandt
Frederik den Sjettes hoitbetroede og indflydelscsrige Mcrnd sine
mcrgtige Reprcrsentanter. Da disse ikke künde trcenge igjennem
med deres Auster -om et forfatningsmcessigt Fcelledsstab ved
Stcrndernes Forening, saa opgave de for det Forste klogelig
dette Punkt, og kastede sig derimod desto kräftigere paa en an
den Bestrcebelse, nemlig den at frcmbringe et administrativt
Fcelledsstab i cnkelte af Statsforvaltningens Grene, saa mange
som det vel var muligt. *) Man maatte, Heed det, gjore noget for at vinde Stemningen i Holstcen, ved at give ligesom
Erstatning for den ncegtede Forening mellemStcrnderne. Dette
künde nden Fare flee ved at oprette i Landet selv en fcelleds
Melleminstants for de indre Anliggender, underordnet Justitscollegiet i Kjobenhavn; saadant vilde i ingen Henseende hverken" (enten) „svcrkke KongenS Magt eller krcenke Danmarks
Rige, eftersom den souvcrcrnc Magt ligefuldt havde stt hoieste
Organ i Justitscollegiet og StatSraadct, og den hele Insti
tution var alene af administrativ og ikke af statsrctlig Betydenhed. Man glemte vel Heller ikke at berolige Köngen ved
saadanne Erklceringer som Falcks, „at der ei eristerede noget
udtrykkeligt Fordrag (sie) for en Forbindelse mellem Holsteen
og Slesvig", eller Prindsen af Noers „at der ikke eristerede no
get Schleswig-Holstein". Den godmodige Frederik den Sjette
vilde gjerne, hvor man ei angreb Hans nedarvede Kongemagt, foie
sig efter sine Raadgiveres Meninger; Han havde störe Tanker
om den Kongelige Magtfylde over Statens Embedsmcend og lidet Begreb om Sympathiers og Theoriers dialektiste Egenraadighed. Saaledes künde det stee, at Han blcv overrumplet og misledet
til at stabe en fcelleds saa kalbet Prvvindsialregjering og andre
') Herved har Forfatteren anbragt den sninrige Note: „Hvor meget
de opnaaede, kan man see af de nylig Note ISO anfsrte nye Love
og Patenter (de oven i Parenthes anfsrte). En yderligere Sp e cification turde ikke her vcrre paa rette Sted".
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lignende forhen ukjendte Foranstaltninger. Men dermed var
ogsaa den rolige og for Holsteen saavelsom for Danmark lykkelige Periode, der var indtraadt siden Slesvigs Jncorporation
og Reunion med Moderlandet, ncesten oieblikkelig forfvundet.
Enhver nok saa ringe Forbindelse af Slesvig med Holsteen er
en Losning af Baandet mellein Delene af Danmarks Rige;
blodige Aarhundreder havde leert, at enhver Losnen af dette
Baand er et Forbud paa de storste Ulykker".
I Forbindelse med den paafaldende Dom, Forfatteren
har givet over Frederik den Sjetteö Regjerings Dygtighed, har
Han anbragt en Note, hvori det ycdder, at denne Kongenö
udhcevede Ringeagt for de intelligente Krcrfters Betydning
gaaer igjennem hele Danmarks Historie, og er en almindelig
Anke over de Danste Statsmcend, tilfoiende, „de tydste havde
desvcerre for Danmark en ganfle anden Mening". Med Hen«
syn til Udtrykket „Provinstal-Regjcring" tilfoies en Note, der
indeholder, at dette var et snildt Paafund, der sagde langt
mere end bemeldte Institut var og bebudede hvad man i
Tiden künde gjore deraf. En Negjering var det, hedder det
fremdeles, ikke i almindelig Forstand.
Det er vel oste forhen blevet sagt, at den administrative
Forbindelse mellem de to Hertugdommer ferst er bleven fkabt ved
den i Overeensstemmelse med Anordningen 15de Mai 1834
oprettede Slesvigffe Provindsial- Regjering. Det har altid
vakt min Forundring, at Mcend, der fandt stg kalbede til at
afgive Mening om offcntlige Anliggcnder, kunne komme frem
med en mod de vitterligfte Kjendsgjerninger saa strivendePaastand,
navnlig forundrede det mig ikke lidet, da jeg fandt den i Wegeners Skrift „Ueber die unzertrennliche Verbindung Schleswigs
mit Dänemark." Men endnu stsrre er dog min Forundring blevet
ved nu, efterat jeg i mit Skrift „For den Danske Etats Oprclholdelse i dens Heelhed" har, som jeg troede, til Uimodsigelighed
oplyst Urigtigheden af denne Paastand, og meget andet, som
Han i Forbindelse dermed havde anbragt, at fee Ham gjentage
dette selvsamme og det uden mindste Forsog paa at begründe
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det, uden mindste Hensyn til alt hvad jeg i saa Henseende
har bemerket. Vel forholder det sig »ist, som der er blevet
sagt i Nord og Syd 4 B. S . 8, at der gives Mange, der
ei ville lcese bemeldte min Bog, fordi det stak vcere en Mands
Pligt i denne Tid at holde paa sin eengang fattede Troe,
endog med nogen Eensidighed, for at bevare sin Kraft og navnlig vogte sig for min Alsidighed, eller alsidige Slaphed, hvoraf
Staten har havt nok. Men jeg har dog ondt vcd at tcrnke
mig at en Mand, som Wegener, skulde bruge saadanne Forsigtighedsregler, for at holde sig fast i sine eengang antagne Meninger. Men jeg kan Heller ikke vel troe, at mit Skrist er
blevet Ham ubekjendt, eller at Han har fundet dets Jndhold
saa aabenbar grundlost, at det ikke behovede Svar, og at det
saaledes maaskee endog stulde vcere velvillende Skaansel at
have forbigaaet det med Taushed. Dog, hvorledes det end
hermed forholder sig, vist er det, at hvad denne «rede Forfat1er her gjentager, som en afgjort Sag, er i hiint Skrist paa
det Besternteste imodsagt, og for mig er det ligeledes saa sikkert,
som noget kan vcere, at jeg paa det klareste har efterviist dets
fuldkomne Urigtighed. Jeg har derfor vcrret i Tvivl om hvorledeS jeg i den Anledning havde at forholde mig. I sig vilde
det vcere naturligst enten at tie dertil eller blot i almindelige
Udtryk henvise til den Gjendrivelse, som alt er at lcese i mit
Skrist. Men da jeg veed, at hvad hiin Forfatter leverer angaaende de Slesvigske Sporgsmaal, uden videre antages for
en Troesartikel, og der maaskee end ikke ere Mange, som erindre sig, at der i hiint, som det synes, til Glemsel overanvor-dede Skrist findes Noget om forncrvnte Anliggende, stal jeg
dog, saa sortrcedeligt det end er, blandt andet paa Grund af
at jeg saare nodig vilde sige denne Forfatter noget Ubehageligt, forssge, om et nyt Ord i denne Sag kan finde nogen
Jndgang. Jeg har saa meget mindre troet at burde spare
mig for denne Ubshagelighed, som der i Forfatterens Fremstilling er saa meget, der i hoi Grad er krcrnkende saavel for
vor forevigede Frederik den SjetteS Estermcele, som og for de
Levendes og Dodes, som vare Hans Raadgivere i hiin Sag,
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ja endog maa käste cn merk Skygge paa vor Regjering igjennem flere Sloegtfolger lige til Marts 1848. Vcl er omtrent
det samme ofte forhen og i endnu haardere Udtryk sagt andetsteds, men det har faaet en ganske anden Vcrgt ved at voere
gjentaget af denne Forfatter og i et Vcerk som Hans. Dersom mine
Medborgere ville fljcenke det, jeg ved denne Leilighed kommer
til at fremfore, nogen Opmcerksomhed, vilde det maastee ikke
saa lidet fore til Berigtigelst af de Meninger, der have gjort stg
gjeldende om den til hiin Tid fulgte Regjerings-Politik. Det
kan vistnok med Foie antages, at Wegen er, der har gjort
denne Dom til sin, har af alt, hvad der er sagt til dens Be
gründetst, optagct det, der maatte have meest Betydning; naar
nu Svagheden deraf klarlig lcegges for Dagen, synes det at
voere en berettiget Forventning, at man enten tager den derpaa grundede fordommende Dom tilbage, eller forsoger paa
bedre at begründe den.
Ester hvad vi have stet, gaaer Forfatteren nn endog videre
end i fit celdre Skrift. Hvad Han der i det samme tilfoiede
Register S . 108 syntes at have villet antyde, har Han nu
gansie umiddelbar leert, nemlig at det hele administrative Fcelledsskab, som der var imellem de to Hertugdommer, forst blev
stabt ved den af Ham noevnte Anordning af 15de Mai 1834.
Jeg har i ovenmeldte mit Skrift noevnt hiint Sted i Registeret, men kun lost, og var endog i Tvivl, om jeg ikke Heller
maatte lade det voere, da det künde synes noget nccrgaaende
endog blot at anfore et saadant tilsyneladende Spor til en
Mening, der baade i og for sig var saa aabenbar urigtig og
derhos uovereensstemmende med selve Skriftets Jndhold. Stedet
havde mig imidlertid noget soerdeles paafaldende, og jeg erfarer
nu, at Forfatteren virkelig dil gjore den Paastand gjeldende,
som den Tid snarest syntes ved et Slags Uagtsomhcd at voere
kommet ind i Registeret til Hans Bog. Men i forncevnte mit
Skrift S . 188 ff. har jeg, som jeg tor paastaae, uigjendrivelig beviist, at der lige fra den Tid, da Frederik den 4de havde
fat sig i udelukkende fast -Bestddelse af det hele Slesvig, er,
istedetfor det forrige Forfatningsfoelledsflab mellem det og Hol-
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steen, traadt et Foelledsskab i Lovgivning og Administration,
der vel for 1831 ikke udtrvkkclig var- blevet udtalt i nogen
soerlig Kundgjorelse, men, som en uophcevet Levning af hiint
oeldre FoelledSflab, stiltienve var lagt til Grund gjennem hele Lovgivningen og Statsbestyrclsen. Det har ikke blot viist sig i
de for Hertugdommerne udkomne Love og de for samme trufne
almindelige Foranstaltninger, hvilke mcd Undtagelse af de cnkelte som af soeregne Aarsager indskroenkede sig til det ene Hertugdomme eller en Deel af samme, ere kundgjorte som foelleds
for begge, og det selv paa den Tid, da Holsteen kun for en
Deel horte under Köngens Myndighcd, og hvor Lovcn altsaa
snart udtrykkelig var indskroenket til den Kongelige Andeel, snart
som Folge af Sagens Natur kun der var anvendelig, nagtet
Lovgivcren i almindelige Udtryk talte om sine Hertugdommer
Sleövig og Holsteen; ligesom alle Love og Kongelige Kundgjorclser for Slesvig indtil den senere Tid udelukkende kom ud
i det tydske Sprog. Men ogsaa laae denne Forudscrtning til
Grund i alle for hele Danmark udkomne Love og Kongelige
Kundgjorelser, der aldrig som saadanne vedkom Slesvig, men
i de enkelte Tilfcelde, hvori deres Jndhold ganfle eller tildeels
fkulde gjoelde sammesteds, der blevc satte i Kraft ved en scercgen
Akt, udgaaet fra et Statscollegium, hvorunder Slesvig tilligemed Holsteen laae. Jeg har endvidcre bemcrrkct, hvorledes
Fcellcdsskabet ei ved de i 1834 udgivne Anordninger
er blevet udvidet til noget eneste Anliggende, der
ikke allerede forhen var indbefattet under samme,
men at der kun skete Forandring med Hensyn
til de Jndretninger, gjennem hvilke Nets- og
Bestyrelses - Fcelledsskabet fkulde gjores gjoeldende. Det er derhos ndviklet, at de i saa Henseende foretagne Forandringer deels vare grundede i en uafviselig Nodvendighed deels iovrigt vare hensigtsmcessige og ikke i S t r id med nogen velforstaaet
' da nsk Interesse (S. 207). Det er mig derfor ubegribeligt, hvorledes en Mand, som Wegener, nu »den videre
kan udtale, at det administrative Foelledsskab er blevet flabt i
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1834. Dersom Forfatteren havde forsogt at begründe denne
Paastand ved at modfige noget af hvad jeg har anfort, vilde
Intet have vcrret mig lettere end at besvare det; nu er jeg i
<t Slags Forlegenhed, fordi der er saa aldeles Intet at gjendrive. Jeg flal imidlertid, ved iovn'gt at henholdc mig til mit
«ldre Skrift, bede Ham at käste etDie paa den af Ham anforte
Instruction for den Slesvig-Holsteenfle Rcgjeriiig af 15de Mai
1834. Han vil allerede §§ 1, 3 og 4 fee, at denge Negjerings VirkekredS aldeles ikke gaaer »den for hvad der forhen
horte til Hertugdommcrnes saregne indre Forvaltning, og at
der endda ere gjorte adflillige betydelige Undtagelser, samt at den
med Hensyn til denne sin hele VirkekredS aldeles stod
under de i Kjobenhavn vcerende Jmmedia tcolle^ier, hvis Virkekreds Heller aldeles ikke sik no
gen Udvidelse. Medens Forfatteren iovn'gt paa den ene
Side vil udhceve, hvor indgribende det var, som blev inddraget
under den nye Negjering, har Han paa den anden brugt
Udtryk, som fiulle gaae ud paa, at den kun var indflranket til
Visse Grene af det administrative Fcrlledssiab. Han syneö
endog at ville antyde, at det kun strakte sig til Justitssager;
thi ligesom Han i sit celdre Skrift har leert, at det kun angik
Justitien og Politiet, saaledes noevner Han nu, og det to
Gange, Jnstitscollegiet i Kjobenhavn som det, Samme fiulde
vcrre underordnet. Hvor aldeles feilende det er, baade naar
Forfatteren forudscetter, at det Slesvig-Holsteenfle Canccllie var
det eneste af de hervoerende Statscollegier, gjennem hvilket en
foerlig Overbestyrelse blev fort for Hertugdommerne, og naar
Han mener, at Cancellietö Virkekreds indflrcenkede sig til Jusiits og Politie, har jeg langt omstcendeligere end det künde
fynes fornodent udviklet i bemeldte mit Skrift S . 196—198,
og jeg gad seet, hvad man deri künde paapege som urigtigt.
Men jeg flal dog endnu gjore opmoerksom paa, at selve Jnsiruren vifer, baade at den nye Regjering stod under samtlige
Jmmediatcollegier, der havde med Hertugdommernes Säger at
gjore, blandt hvilke, ncest Cancelliet, Rentckammeret og Generaltoldkammer- og Commerce-Collegiet iscrr blive at marke, og
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at langt fra at dets underordnede Forhold til Cancelliet indskrcenkede sig til Justitssager, var dette Slags Säger, netop som de
de citerede §§ vise, aldeles undtagne fra Regjeringens Virkekreds, idet alt hvad der horte til den administrative Justits
blev hoö de scrrlige Overretter, som hvert af Hertugdommerne
' fremdeles som hidtil beholdt, medens de kun afgave de egentlige Forvaltningsgjenstande til den nye Regjering. Ligesom
dette fremgaaer af selve Instructionen for Regjeringen, saaledes seeS det og af de Jnstructioner, der under samme Dato
bleve meddeelte bemeldte to Overretter med Hensyn til den Forandring i deres Stilling, der fulgte deels af Overappellationsrettens, deels af den Slesvig-Holsteenfke Regjerings Oprettelse. Det leder saaledes kun til MiSforstaaelse, naar Forfatteren betegner det Slesvig - Holsten - Lauenborgsse Cancellie
som Justitscollegiet. Det danfle Cancellie blev jevnlig betegnet med dette Navn, men det har kun vceret passende, hvor
der har vceret Tale om detS Virksomhed i Justitssager. Det
var meget langt fra at udtomme dets Forretningskreds, hvoraf ogsaa ved de forrige Collegiers Ophcevelse en stör Deel er
afgivet til Cultusministeriet, og en andcn ikke lidet omfattende
til Ministeriet for det Jndre, imedens Adstilligt af det, der efter sin Natur vilde henhore under dette sidste Ministerium,
endnu er blevet hos Justitsministeriet. Det tydfke eller, som
det feuere kalbtes, det Slesvig-Holsteen-Lauenborgfle Cancellie,
er neppe nogensinde blevet saaledes bencevnt. Dette vilde hav«
vceret saameget mindre passende, som man ved Justitscollegier,
ester den tydfle Talebrug, ikke forstaaer andet end collegialiter
indrettede Domstole, hvilket endog kan fees af den ncrvnte § l i
Jnstruren for Regjeringen. Ligesaa vildledende Forfatterens
Fremstilling nu er i den Deel af samme, der antyder den
ncrvnte sncevre Grcendse for bemeldte Collegiums Virkekreds,
ligesaalidet begründet er, hvad Han i Modsigelse dermed udtaler om den störe Udstrcekning, som man havde Mistet den nysiabte Regjering. Foruden at der Intet er optaget i Jnstruren,
som ikke allerede horte under de Slesvig-Holsteenfke RegjeringSmyndigheders Omraade, ere endog betydende Dele heraf ved
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§§ 3 og 4 undtagne fra hiln provindstelle Regjerings Virkekreds, veriblandt, foruden alt hvad der Hörer til Justitsvcesenet, ogsaa Adflilligt af hvad der staaer i ncer Berorelse med de
almindelige Statsinteresser, saavelsom det, hvori en MelleminstantS mellem den overüe Regjering og de locale Ovrigheder
fandtes overflodig, og kun tidsspildende, eller i andre Henseender utilraadelig (f. Er. hvad der angaacr Universttetet). Men
hvor megen Forundring end alle diöse feilagtige Fremstillinger
af bemeldte Regjerings Virkekreds maatte vcrkke, saa er det
dog ikke mindre synderligt, naar Forfatteren finder et Spor
af det Holsteenste Parties Anmasselse og Lumflhed i det Navn,
der blev tillagt den nye Provindstalbestyrelse. Det er jo dog
bekjendt, at i mangfoldige saavel lydske som andre Lande blive
ogsaa underordnede forvaltende Collegier (bvormed iovrigt i
celdre Tider gjerne Jurisdiction var forbunden) kaldte Regjeringer, at dette Navn i celdre Tider har vcerct brugt baade i
Slesvig og i Holsteen, men senere var blevet ombyttet med
Overretter, fordi den kommende og mere selvstoendige Myndighed, der tilkom dem, blev betragtet som mere anseelig end deres Forvaltningsmyndighed, hvori de vare mere afhcengige; at
ligelcdes den oberste locale Forvaltning i Lauenborg har beholdt det Navn Regjering, fom det forte med sig fra den Hannoverste Tid, og at dette Navn ligeledes brugtcs om de locale
Bcstyrelser i vore Colonier. Tillcrgsordet Provindstal maatte
og i al Fald gjore en Forblanding af kenne underordnede lo
cale Bestyrelse med den hoiere Regjering umulig. Det er altsaa en ganfle forunderlig MiStcenkelighed, der heraf kan tage
Anledning til at tcrnke paa List fra den ene eller Eenfoldighed
fra den anden Sidc.
Skjondt Forfatteren kun taler om det administrative Fcelledsstab, der formeentlig blev stiftet den 15de Mai 1834, har
Han dog i Noten ogsaa anfort den under samme Dato udgivne Retsordning for Overappellationsretten. Han vil saaledes rimeligviiS have dette judicielle Foelledsstab indbefattet un
der det administrative, som Han saa Haardt fordommer. Men
da Han iovrigt ikke med et Ord rorer ved denne Institution,
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flal jeg alene henvise til bemeldte mit Skrift S . 201—206,
hvor jeg tor paastaae at have tilstroekkelig retfcrrdiggjort samme. Men blandt de indgribende Forordninger, hvorved Kön
gen bemeldte Dag flal til Statens Ulykke have knyttet de to
Hertugdommer til Hinanden, ncevnes endnu de Patenter, hvor
ved der i Siedet for den scrregne theologiste Eramen, der blev
holdt ved hvert af Hertugdommernes Ovcrconsistorier, og den
scrregne juridiste ved hver af disses Overretter, blev indrettet en
fcrlleds Eramen for tilkommende Prcrster i Slesvig og for Jurister i Kiel. Saafremt den sorrige Jndretning havde vcrret
den, at den Eramen, der toges i det ene Hertugdomme, ikkun
gav Abgang til Bcfordring i samme, saa künde jeg endda forstaae, hvorledes der fra deres Eide, som mene, at Landets
Pelfcerd beroede paa at holde de to Hertugdommer saa langt
som muligt fra Hinanden, knnde opftaae Betccnkeligheder ved
hiin Forandring med Embedsproven. Men dettc var paa gingen
Maade Tilfceldet; det var kun det Sted, hvor Candidatcn var fodt,
der bestemte hvor Han stuldc underkaste sig Eramen, hvorfra iovrigt
Cancelliet künde bevilgc Undtagelse; men den i det ene Hertug
domme tagne Eramen gav fuld Adkvmst til Embede i det andet.
Den Ulighed i Bedommclsen af Candidaternes Dnclighed, som
denne Dobbellhed medforte, var lange blevet erkjendt som en
betydelig Ulempe; navnlig var det en Tidlang en almindelig
Mening, at den Gottorpste juridiste Eramen var mindre streng
og paalidelig end den Gluckstadlfte, hvilket cndog stal have foranlediget Bestr'crbelser for ad Dispcnsationsveien at kunne tage
Eramen paa det forste Sted, naar man ester Reglerne horte
til det andet. En Forandring heri var saaledes meget at onske,
og da der nu blev en fcelleds Overappellationsret for begge
Hertugdommer, var intet Nalurligere end at den juridiste Era
men , der er aldeles uafhcengig af Univcrsitetet, overlodes denne
overste Domstol, medens det forhen ikke vilde have vceret pas
sende at gjore enten den ene eller den anden af de sideordnede
Overretter til fcrlles Eraminationscollegium. Det vidner saa
ledes om en ganfle forundcrlig Tilboielighed til i Blinde at
fordomme ethvert Foretagendc af hiin Tids Regjering, der an-
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gaaer Hertugdommernes Forhold, at en ellers saa indsigtsfuld
Mand kan inddrage en saa naturlig og uskyldig Foranstaltning under denne Fordommelse.
Det er mig iovrigt ikke klart, om ikke Wegener indbefatter
selve Stcrnderindretningen eller i al Fald den Ordning samme
fik ved Forordningcrne af 15,de Mai, under "de uhvre Misgreb",
hvortil Frederik den 6te i sin Tid har ladet sig forlede af flette
Raadgivere. Jeg vil nu ingenlunde sige ProvindsialstoenderJndretningen fri fvr de Bevcegelser, der have forstyrret Fcedrelandets Ro. Jeg har vel aldrig tvivlet paa, at det, pm end
ikke for den Tid, hvori Landet endnu beholdt sin gamle Konge,
saa dog i Hensyn til Fremtiden, maatte voere nodvendigt,
at der gaves Folket en vis Deelagtighed i Lovgivningen, og
jeg vilde paa den anden Eide, om det end havde vcrret sal
under Sporgsmaal, ikke have vovet for Dieblikket at gaae videre end til en raadgivenve Medvirkning. Men i denne Raadgivnings Adsplitning mellem fire forffjellige Stcenderforsamlinger, uden at der var sorget for noget Foreningsl e d, fandt jeg altid en Hindring for dens velgjorende Virksomhed; jeg var Heller ikke uden Frygt for, at jo deraf vilde
udvikle sig betcrnkelige Folger. Jeg har allerede i mit Skrift:
„For Opretholvelsen af den Dansie Stat o. s. v.", havt Leilighed til, saavidt jeg fandt det fornodent, at meddele, hvorledes jeg til forfljellige Tider har foreflaaet, hvad jeg under de
tilstedevcrrende Forhold maatte ansee tilraadeligt for at bevare
og befoeste Sammenhold og Samvirkning, og det er endnu
min Overbeviisning, at meget Ondt vilde have vceret forebygget, hvis man var gaaet de Veie, som jeg har beregnet. Men
Meningen af Forfatterens Anke maa vcere, at Spiren til Jndretningens uheldbringende Gang stak have ligget i den Gunst,
der blev viift den i Hertugvommerne herskende Tilbviclighed til
at udgjore en for sig bestaaende Stat, og det er kun fra denne
Eide jeg her har at betragte Sagen. Der var neppe eilten
til den Tid (Ute Januar og 28de Mai 1831) da Provinsialstcenderne forst bleve bebudede, eller til den (15de Mar
1834), da deres Jndretning blev anordnet, eller i de forste
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6 Aar derefter, Nogen der tcrnkte paa Muligheden af et Angreb fra denne Eide.
Naar man vil mode de Angreb enten paa selve Stcenderindretningen, eller paa de ovrige under 15de Mai 1834 udkomne Anordninger, som Forfatteren eller Andre have gjort
fra det ovenncrvnte SynSpunkt, saa kan man kun vcere forlegcn ved den fuldkomne Mangel, som der er paa enhver Kjendsgjerning, der künde frembyde en nogenlunde tilsyneladende
Begrundclse af deslige Angreb. Det er derfor et holst fortrcedeligt og künde synes at vcere et haablost Foretagende, at forsoge en Gjendrivelse af de vrange og nretfcrrdige Domme over
hiin Tids Regjering, der lcenge have gjccldt for Troesartikler.
Jmidlertid har jeg Taalmodighed nok til at indlade mig paa
disse Forsog, idet jeg ikke ganske kan opgive Haabet om, at
det vil vcere muligt at formaae mine Medborgere til at aabne
Ainene for de klare og uimodsigelige Kjendsgjerninger, hvortil
jeg i dette §)iemed har at henvise.
Det kan dog vel ikke paastaaes, at Köngen gav Holsteen
for meget, da Han omtrent 20 Aar efter at det tydffe Forbunds
Artikel 13 havde tilsagt alle Forbundslande en landstcendcrifl
Forfatning gav dette Hertugdomme raadgivende Provindsialstcenstcrnder. Det er bekjendt, hvorledes det i Bcghndclsen var en
baade i og udenfor Tydstland herskende Mening, som de Forhandlinger, der gik foran Wiener-Fvrbundets Afslutning ogfaa gave megen Sandsynlighed, at Landstcenderne flulde have
en befluttcnde Medvirkning paa Statens vigtigste Anliggender,
navnlig Lovgivningen og Finantsbestyrelsen, Efterhaandcn viste
det sig, at Forbundsdagen ingenlunde tillagde Artiklen en saa
omfattendc Betydning, navnlig blev det aldeles klan ved ovenncevnte Wiencr-Schlustact; dog ansaaeö det vel endnu en Tidlang for uvist, om hiin § i Forbundsakten künde fyldestgjores
ved blot raadgivende Stcender; men Preussen gav i 1823
forst et Erempel paa at dette forclobig künde vcere nok*).
*) Den almindellge Lov om disse Stcrnders Jndfsrelse af 5te Juni
1822 indeholder dog udtrykkelig, at denne kun var en forclobig
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Köngen af Danmark gik saaledes vist ikke for vidt ved nu omstder at give Holsteen det samme. At baade Slesvig og Danmark
bleve deelagtiggjorte i den Abgang til politist Virksomhed, der
blev aabnet Holsteen, vidner om Freden! den Sjettes sunde
Blik, men var paa ingen Maade nogen Jndrommelse for
Holstern. Det stete snarere for at de ovrige Statsdele ikke
stulde blive livende eller idet mindste troe sig tilstdesatte fordi
de ei vare Medlemmer af Forbundet. Navnlig vilde Holsteen
have saaet en unaturlig og hidtil aldeles ukjendt Overvcegt
over Slesvig, der havde de fleste Love og Jndretninger fcrlledS
med Holkeen, dersom det ikke havde faaet en lige Jndvirkning
med Samme paa de fremtidige Love og offentlige Foranstaltninger. Der var Heller Intet, som saa godt künde tjene til
Retfcrrdiggjorelse for at der kun blev givet raadgivende Stän
der, som det Forhold til de ovrige Köngens Scepter underlagte Lande, der udtryktes ved de lige men dog scrrflilte Stän
der, der bleve indforte i disse. I Preussen havde og de to Hovedprovindser, som ei vare Dele af det tydfle Forbund, faaet
sine Provindstalstoender, som de vorige.
Selve Stcendernes Jndretning blev isvrigt vistnok i mange
Maader langt folkeligere i det Danfle Monarkie end i det
Preussiste. Men bette var meget langt fra at vcere en Gunst
for dem, der ikke uden Grund ansaaes som den Slesvigholsteenfle Paastands Bcerere, Ridderstabet. Riddergodsernes Besiddere udgjorde i alle preussiste Stcenderforsamlinger en egen
fra Borgerstanden og de almindelige Landmcend afsondret
Stand; i nogle Provindser enten alene eller i Forening med
enkelte af Köngen scerlig udncevnte storre Possessionsrer, den
forste Stand, i andre derimod, hvori der af nogle Fyrster og
Standsherrer dannedes en forste Stand, den anden. Med
Jndretning, og at denne ved Frdng. 22 M a i 1815 tilligemed Provindstalstcrnder tilsagte repräsentative Forsamling for hele Staten
ei var opgiven, ligesom en almindelig Stccnderforsamling med en
sijondt meget begrcrndset beflnttende Myndighed, navnlig i FinantSsager, blev sammenkaldt i 1847.

is
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ubetydelige Undtagelser ,for enkelte Provindser, havde Ridder
stabet og Besidderne af Riddergodserne enten alene rller i Forbindelse med dem, der udgjorde en endnu hoiere Stand, ligesaa mange Pladser, som de to andre Stander, Borgerstanden
og den almindelige Landbostand, tilsammen. De sorstjellige Stan
der bleve adstilte paa Landdagen ved saregne Pladser. Landdags Marflallen (Präsidenten) künde kun tages af Ridderflabet eller og af den Stand, der var sat endnu hoiere; i Säger,
hvori Standerneö JntereSser vare sorstjellige, künde en Stand
med Z Stemmer fordre Forsamlingen oplost i forstjellige Stan
der, hvis sarlige Betankninger bleve Köngen forelagte. I de
tydste Stater, der havde egentlige Forfatninger, havde de h-iere Stander endnu starre Fortrin, navnlig derved, at de fordetmeste udgjorde Hovedbestanddelen i det forste Kammer, hvorhoS der endog, fljondt paa forfljellig Maade, var sorget for
at give dem en betydende Andeel i det ander Kammer lValgkammeret).
Efterseer man nu hvad der blev indrommet Ridderstabet
ved Fdg. 15de Mai 1834, saa sinder man, at det var lidet
mod det, der var tillagt den Samfundsclasse, hvortil de horte,
i de raadgivende Provindsialstander i Preussen, for ikke at
tale om dens endnu storre Betydenhed i de tydste Lande, hvori
medbesluttende Stander vare indforte. Der vare kun fire Pläd
ier i Holsteen og ligesaa mange i Slesvig, der bleve dem
forbeholdne, altsaa resp. ^ og ^ af den hele Forsamling, og
disse Pladser befattes ikke ved Valg af Standen selv, men ved
Kongelig Udnavnelse. Om man hertil vil foie den Virilstem
me, som i hver af Forsamlingerne blev tillagt Besidderne af
et fyrsteligt Fideicommis,, saa blev det dog kun en meget ringe
Brok af den hele Forsamling. Hvad der saaledes indrommedeS
Ridderstabet, var af saa meget mindre Betydenhed, som paa
den anden Side de Pladser i Forsamlingen, der bleve at be
saite ved Valg af de adelige og andre störe Godsers Besiddere,
bleve i et dertil sparende Forhold fcerre i Hertugdommerne end
i Danmark, i Holsteen 9 og i Slesvig 5, medens Taklet i
Vestifternes Stander var 17 og i Jylland 12, saa at den
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Kore Grundbesiddelse ikke stk en storre Jndflydelse i Hertugdommerne, navnlig i SleSvigs Stander, end t de danfle, selv naar
man seer dort fra den Forstarkning, som den i disse künde
vente af de fire Grundeiere, som Köngen künde udmrvne i
hver af dem, og hvortil forste Gang lütter Scedegaardseiere,
og for storste Delen netop afde betydeligste og meest anseelige, bleve
udncrvnte *). Ridderflabet, der besad en stör Deel af de ade
*)

V e l sinder m an allerede L den forste S ä m lin g af de jydsie Stcrn der to af hine Pladser besaite med mindre Grundeiere.
v a r ford!

( S e e C o llr Tid. for 1 6 3 4 ,
543).

Men

det

at to af de oprindeligen udncevnte havde undffyldt fig.
S . 7 1 4 — 715 og for 1835 S . 96 og

S k )o n d t jeg for m in P a r t ikke har nogen Anledning til at

tage m ig

af hine V a lg ,

da jeg paa ethvert T r in af S a g e n havde

erklirret m ig imod, at de fire Pladser, Kö n ge n vilde forbeholde fig,
ffulde bindes til Grundeiendom , maa jeg dog bemerke, at der ikke
v a r nogen In conseqvents L den Forsijel, der i forncrvnte Henseende
Liste fig mellem de forste V a lg og de senere.

Köngen foretog nem,

lig de forste Udncrvnelser inden noget andet V a lg havde fandet S te d og det antoges derfor, da dog ei andre end Grundeiere künde vcelg e s,

naturligst,

ffab

horte til

blandt

at saadanne toges af dem, der i denne E ge n de

mere

betydende,

iscer da det v ar

de mindre Grundeiere at udsoge Enkelte,

Betydenhed ffulde

vanffeligt

h v is personlige

give dem en sardeles A b ga n g til at foretrcrkkeS.

M e n senere blev V a lge t scrrdeles vanffeligt blandt Scrdegaardseierne
ester

at de meest betydende allerede vare valgte af deres S t a n d s 

faller.

Det

er

io vrigt mcerkeligt, at en af dem, K ö n ge n forft

havde udseet til en saadan P la d s

i den jydffe Stcrnderforsam ling,

v a r et i fin T id virksomt M ed lem af det Slesvig-Holsteenffe R id derffab, nem lig

G e n e ra l-M a jo r

G re v

Heinrich Neventlow

(B ro -

der til C a i og Fritz Reventlow , Fader til Klosterprovsten i Preetz),
som

den T id var

forst da

E ie r af Aakicrr i J y lla n d , hvilken d o g, ffjondt

S ta n d e rn e s Sam menkaldelse ncermede

med S va g h e d .
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lige Godser, og som altid havde overveiende Betydning, naar
de kom sammen med de ovrige Godsbesiddere (non reoepti),
bilde isaaledes maaskee have faaet ligesaa mange Pladser i
Stcrnderforsamlingen, dersom det sammenlagte Tal (resp. 13
og 9) af de Kongelig udncevnte og dem, som Godseierne valgte,
Havde voeret besät ved Valg. I Forsamlingen selv havde Ridderflabet ikke mindste Fortrin for de ovrige Stoenderdeputerede.
Da det dog, ester hvad der var foregaaet i Frankfurt, *) var
nodvendigt, at der skulde tages Hensyn til den gamle Forfatning, og da det Kongelige Rescript af 13de Januar 1831
indeholdt, at Provindsialstcrnder skulde indfores i den Form og
efter de Grundscrtninger, ver vare fulgte ved de i 1823 i de
Kongelige Preussiske Stater indforte, Ständer, saa vil det ei
kunne ncegtes, at man ved Anordningernes Udarbeidelse affandt sig saa lempeligt som muligt med de ariftokratiske Jntcresser, navnlig for Hertugdommernes Vedkommende med Ridderskabet; man künde snarere have ventet alt andet, end at
der om nogle Aar skulde blive oploftet Klage over den Magt,
som disse Jnteresser skulle, have udovet ved Ordmngen af hiint
Anliggende.
Maaden, hvorpaa Forordningen oploste Sporgsmaalet
om Ridderflabets Abgang til Stoenderne, var og i den Henseende hoist ubehagelig for dette og for Enhver, der sluttede
sig tll Samme, at det ved denne Leilighed ikke blev betragtet
som en scelleds udeelt Corporation, men sondret i et Slesvigsk
ög et Holsteensk Ridderskab. Netop ved Stcrnderindretningerne
traadte baade de to Hrrtugdommer i det Hele og deres Ridderskab i Soerdeleshed frem i en aldeles uvant Adskillelse. Dette
var derfor i hoi Grad utilfreds hermed, og nogle af de til
denne Stand hörende erfarne Mcrnd indgave en soerlig Forestilling mod hvad der saaledes indeholdtes i det dem forelagte
Lovudkast, hvilket iovrigt forsaavidt var udelukket sra Forsam-

') S e e oven S id e 192.
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lingens Overveielse og Meningsyttring *), men de udrettede
derved Intet.
Saafrcmt man vil lade det gjcrlde, hvad Wegen er antyder om at Ridderfiabet og alt, hvad der sluttede sig til dets
Onfle om en scelleds Forfatning med en betydelig aristokratifl
Bestanddeel, arbeidede for at faae Valgretten og Valgbarheden
i de ovrige Samfundsklasser siruet holt op, saa vidner Forordningen 1Öde Mai 1834 om, hvor forgjceves disse Bestrcebelser have vcrret, hvor stcerk altsaa og den Modstand maa
have vceret, hvormed disse Bestrcrbelser bleve overvundne. Ogsaa i denne Henseende er det mcrrkeligt, ined hvilken Frihed
det Preussifle Monster, hvortil Rescriptet af 183t havde henviist, blev benyttet ved den Ordning, der blev givet denne Jndretning. Jeg stal ikke dvcrle ved at udpege de mange Stykker, hvori vort Valgsystcm blev mere stemmende med det, der
almindelig ansaaes for det folkeligste, end det Preussifke, eller
noget af dem, der bleve lagte til Grund for den Tids
Forfatninger. Man vil ikke knnne opgive nogen af disse,
hvori Betingelserne for Valgret og Valgbarhed vare satte
lavere, dem undtagne, hvorefter Valgene (som i Norge) vare
middelbare, eller hvor der ved Eiden af det ved Valg sammensatte Kammer var et andet, hvori kun de hoiere Classer eilten
i Kraft af Arv eller i Folge Landsherrens Udncrvnelse eller
af visse anseelige Stillinger eller Formuer künde faae Plads.
Selv i de fleste af disse Stater vare endda Valgbetingelferne satte hoiere og derhos Valgene i Borger- og den almindelige Landbostand middelbare. Begge Dele fandtes og i den
Preussiste Provindsialstoenderforfatning, hvor desuden, som al
lerede beiiicerket, de hoiere Stomder udelukkende besatte omtrent
de halve Pladser. Wegen er erkjender selv den Valgcensus, Forordningerne foreskrev, for „anstoendig og betryggende",
men Han synes at betragte det som en Seier, som de indkaldte
erfarne Moend havde vundet over de Bestrcrbelser, der fra den

')

» F o r den danske E t a t s Opretholdelse" o. s. v. S . 34.
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Augustenborgste Eide vare anvendte imod directe Balg og „mod
cn lav Census, der Kinde bringe Mcend udenfor en vis Privi
leges Stand indenfor Stoendersalen". Men jeg kan forsikkre
Forfatteren, at Forordningerne i saa Henseende uden nogen
Afcendring, der künde fortjene her at udhceves, ganfle og aldeles vare i Overcensstemmelse mcd det Regjeringsudkast, der
blcv forelagt de Mcrnd, der i saa Henseende bleve indkaldte,
deels sra Hertugdommerne, deels fra Danmark. Der blev vel
bragt enkelte Forandringer i Forflag af bemeldte Mcend, der
havde en Nedscettelse i Valgbetingelserne til Gjenstand, men
disse holdt sig indenfor Grundscrtningerne i de forelagte Udkast og gik kun ud paa en Lempelse i Anvendelsen, hvorfor de
meente at locale Forhold takte. Det eneste Forslag i bemeldte
Retning, der blandt de fra de danfle Provindser indkaldte Mcrnd
fik, og det dog kun en svag, ja endog noget tvivlsom Pluralitet, var, at Hartkorns Storrelsen flulde, paa Grund af de
locale Forhold, nedscettes for Jylland, hvilket Forflag dog blev
uden Folge. Jeg har endog stör Anledning til at troe, at de
sammenkaldte Mcrnd vilde have vcrret meget vel tilfredse med
hoiere satte Valgbetingrlser, og endnu hellere med indirekte
Valg, naar noget lavere Betingelser for Valgretten dcrmed
havde vceret forbundne. Men de Fleste fandt det mindre pas
sende til deres Stilling at flaae af paa det Regjeringen havde
fundet at Kinne indromme, og tiltroede stg ikke Jndstgt nok til
at have en fikker Dom over saa vanfkelige og omtvistede almindelige Sporgsmaale af den politifle Bygningskonst. Hvad
de erfarne Mcrnd for Hertugdommerne angaaer, saa veed jeg
vel, at der var opstaaet Spergsmaal om nogen Nedscettelse af
den Eiendomsvcerdi, der efter Udkastet udkrcevedes til Balgret og
Valgbarhed i Kjobstcrderne; men den fik, saavidt jeg erindrer, ikke Stemmefleerhed for sig, og i alt Fald er det vist,
at den ei blev fulgt, da det ogsaa allerede var i Regjeringsudkastene at Betingelserne vare satte, saaledes som de findes i
Forordningen. *)
')
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For ikke at forbigaae Noget, hvori maaflee Rogen vilde
finde et Spor til den flesvig-holsteenfl-aristokratiske Jndvirkning, der til hiin Tid sial have fundet Sted, fial jeg ncrvne
en Omstcrndighed, der, saa svag en Anledning den vilde frembyde til en flig Mistanke, dog er ncrr ved at vcere det stoerkefie, jeg med al min Sogen seer mig istand til at finde. Det
er nemlig at baade Valgrets- og Valgbarhedsbetingelserne t
Kjobstcedernes og i de mindre LandeiendomsbestddereS Valgkredse ere stillede hoiere i Forordningerne for begge Hertugdommerne §§ 14 og 15 end i Frdgn. for LWfterne §§ 14 og 16
og for Norre-Jylland §§13 og 15. Men intet vilde voere
urigtigere end heri at fee en Lyst til at gjore Adgangen til
Stomdersalen vanfleligere for Bonde eller Borger i Hertugdommerne end i Danmark. Det var Forholdenes Forfljellighed og ikke nogen forfljellig Grundstrtning, hvorved hiin Forfljel blev fremkaldt. Hvad Landeiendommene angaaer, da var
der ingen anden passende Maalestok, der ved en saadan Leilighed künde lcegges til Grund her i Danmark, end Hartkornet; men i Hertugdommerne havdes ingen celdre Skyldsoetning,

gelser; thi en egentlig C eusuS faudt ikke S te d ester Stcenderanordningerne) at her er Tale.
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som 'künde anvendes, saa at kun den ester Frdgn. 15de Decbr.
1802 derpaa satte Vürdering maatte tjene til Regel, mcdens
den tilsvarende Taxation paa de danfle Eiendomme saa meget
mindre burde anvendes, som den siden 1818 var aldeles ophort som Maalestok for Besiatningen. Nu er det vel saa, at
resp. 4 eller 8 Tdr. Hartkorn ikke gansie svare til en Skattetaration af resp. 3200 Rbd. og 6400 Rbd. (2000 eller 4000
Thlr. Courant); thi Middeltallet af Taxation paa 1 Td.
Hartkorn ester Frdgn. Iste Octbr. 1802 blev knapt 300 Rdlr.
— 480 Rbdlr. *) Men foruden at Tarationerne i Hertugdommerne, som vi have seet, siete ester andre Regler, saa at Forholdet ikke Wie kan bedommes, saa antoges det og uden Tvivk
med Rette, at der ved de valgte Tarationssummer vilde fremkomme et tilstrcekkeligt Antal af Vcrlgere og Valgbare, og at
man derfor ei burde lade sig noie med cn mindre betryggende
Vcrrdibestemmelse. I Danmark künde man derimod esterLandeiendommenes Fordeling ikke fordre et storre Hartkorn end
man gjorde; thi Gaarde over 8 Tdr. Hartkorn ere sjeldne.
Conseqventsen fordrede derhos, at man maatte strcrkke Fordrin
gen noget hoiere med Hensyn til Fcesterne, og hcrved kom
man til 10 Tdr. Hartkorn; var det blevet sat hoiere, vilde
Fcesternes Valgbarhed have vceret et blot Skin. Mere paafaldende kan det vcere, at den Bygningsassurance, der flal be
gründe Valgret og Valgbarhed, er sor Hertugdommerne sat
hoiere end for Danmark, dog med Undtagelse af Kjobenhavn,
-vor den endnu er betydelig storre. Men det blev anta
get stemmende med Bygnings- og Assuranceforholdene i disse
forfljellige Landsdele, at man künde og burde gaae noget videre i Hertugdommerne, hvor der baade var en forholdsmcesstg storre Deel af Befolkningen hörende til Kjobstoederne og til
Flcekkerne, som dermed bleve satte ved Siden, og tillige Kjobstadeiendommene til den Tid havde storre Vcerdie og Assurance. Man antog, at der i Danmark i enkelte Kjobstadkredse

') S e e C u n o m ia L D . S . 541.
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vilde blive for saa Vorigere og Valgbare, hviS man der som
i Hertugdommerne havde forvrct en Assuranceva'rdie af resp.
1600 og 3200 Rbd., mevens det antogeS at disse Storrelser
der ingenlunde vare overdrevne. Om det maaskee ikke dog
havde vcrret nok saa passende at have truffet en lige Bestem
melse enten efter det ene eller det andet Forflag eller midt
imellem, derpaa skal jeg ikke indlade mig. Men saa meget er
vist, at jeg aldrig har market til at nogen af de Mand, som
have havt med Forordningen at gjore, har tankt sig, at enten
den Betydning, Borger og Bonde i Forhold til de storre Eiendomsmand künde saae i de resp. Forsamlinger, vilde foroges
ved en lav Formuebetingelse eller lide Afbrak ved den storre,
forudsat, at dcnne ikke var ganske overdreven. Det turde endog vare, at disse Classers Jndflydelse snarere foroges derved,
at deres Tarv varetagcs af Mand, hvis.udvortes Stilling giver Formodning om Selvstandighed og et frit Blik over Livsforholvene, end naar det betroes i en mindre selvstandig og
mindre fljonsom Mangdes Hander. Man har og mange
Erempler paa, at de, der, som Aristokratcr, onste at Herste i
de lovgivende eller raadgivende Forsamlinger, hellere ville have
den Deeltagelse, der maa indrommes de ovrige Classer, udvidet til en stör Mangde, end indflranket til et ringere Antat
af dannede og selvstandige Mand.
Skjondt det efter de soranforte Ord maatte synes, at
Wege ner var tilfreds med de i Forordningen forestrevne
Valgbetingelser, saa synes det dog umiddclbart derpaa, at han
ikke vil erkjende dem for demokralifle nok. Jdet Han ikke mener, at nogen fornuftig Mand künde klage over en utilborlig
demokratifl Overvagt i Provindsialstanderne, (et meget stärkt
Udtryk), tilfoier Han netop det Modsatte at vare Tilfaldet i
Slesvig. *) Det er mig ikke klart, hvorledes Han vil have
det forstaaet, navnlig om Han mener, at der i Slesvig burde
have varet indfort et andet Valgsystem end i de ovrige Stan-

>) Eide 246, cfr. S . 2S1.
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derkredse, eller om det og i disse flulde have vcrret lempet saaledes,
at det og i Sleövig künde betrygqe de mindre formuende Borgere
tilborlig Jndflydelse. Men alle Kjendsgjerninger täte imod at de
forestrevne Valgbetingelser spcrrrede Veien til Stcrndersalcn for
simple Borgere og Bonder i Slesvig. Det er mcerkeligt, hvorledes netop i SleSvig den allerstorste Deel af de 17 Pladser,
som vare tillagte de mindre Landciendomsbesiddere, vare ved de
forste Balg besaite med Gaardmcrnd; i de nordlige Districter var dette Tilfcrldct med dem alle, med Undtagelse af een,
der var besät med en baust Prcrst fra Als, hvilken allerede
langt tilbagc havde koempet imod de tydste Bestanddele, som
der fandtes. Af alle 17 Pladser var kun een besät med cn
Advokat, og iovrigt vare ncesten alle de Valgte, selv i det sydlige Slesvig, enten Mcend af Bondestanden eller dog saadanne, som stode denne Stand meget ncer. Sammenligner man
hermed Valgene til de danfle Stcender, saa sinder man der
langt flere Rangspersoncr, Embedsmcrnd, Procuratorer, eller
det SlagS Landmcend, der kaldcs Proprietaircr. Om man
end vilde tilstrive Tilfcrldet diöfe Forhold, saa maatte man dog
tilstaae, at der aldeles intet Spor var til at Stcrndcrindretningen mere i Slesvig end i de vorige Stcrnderkredse var i
Veien for at ogsaa Mcend as den simple Landbostand künde
faae Plads i Folkcreprcrsentationen. Men jeg tor endog antage,
at det ganfle har ligget i de naturlige Forhold der i Landet,
at Valget salbt paa et storre Antal saadanne Mcend end andetsteds. Bondergaardene ere der baadc oprindelig storre
og mindre udstykkede, og ere derhos storste Delen i Selveieres Hcender. Der vare saaledes sorholdsviis flere Bonder,
der havde den fornodne Oplysning og Selvstcendighed til med
Nytte at kunne indtage en Plads i Stcenderne end i de ban
ste Provindser, og selv den storre Eiendom, der krcrvedes baade
til Valgret og til Balgbarhed, turde have virket i hiin Ret
tung, deels ved at staffe selvstcendigcre Vcrlgere, deels ved at
samle disse om enkelte af deres Egne. Hvad man nu i den senere
Tid sinder for godt at sige om de sorkuede Slesvigere, kan ikke be
sinne med disse uimodsigelige Kjendsgjerninger; men det kan endnn
mindre bestaae med det Billede, der fra samme Side paa et tidligere
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Trin af dens Agitationer angaaende de Slesvigste Forhold blev
givet af de Slesvigste Bonder, navnlig af de nordslesvigste.
„Fcedrelandet" udtalte sig i meget hoie Toner om den Dygtighed og Selvstcrndighed, hvormed disse ragede hoit- op over
vore ovrige Bonder; og stjondt dette Blad vel den Tid kan
have stemt Tonen for hoit til de Haderslevste BonderS Priis,
saa taler dog alt hvad der er mig bekjendt for, at de, om ikke
overgaae, saa dog fuldkomment kunne staae ved Eiden af de
dygtigere Bonder i de Provindscr eller Egne, hvori Oplysning
og Beistand har slaaet de dybeste Rodder. Ogsaa have de
ved flere Leiligheder udtalt sig med en mcerkelig Grad afSelvfolelse.
'
Hvad man har at udfcrtte paa den Aand, der har viist
sig i den Slesvigste Stcrnderforsamling, kan, saa vel begrün
det det end tildeels maatte vcrre, dog ikke tjene til Hjemmel
for nogen dadlende Dom over Maaden, hvorpaa den blev sammensat., Naar Sammensoetningen var en saadan, at de forstjellige Samfundsklasser, og de forstjellige Retninger i For
hold til den Magt, hvormed disse levede i Folket, fik Leilighed
til at gjore sig gjeldende, saa fvarede den aldeles til sin Be
stemmelse. Saafremt det havde vceret muligt at ordne Stcrnderforsamlingen saaledes, at en vis bestemt Retning, nemlig
den, som boiede sig meest mod Danmark, derved fik afgjort
Overhaand, saa vilde det dog kun have vceret at forfalste
Jndretningens Boesen. Men jeg tvivler og meget paa, at de,
der mene at Stoenderanordningen ikke var flikket til at give
det rette Slesvigste Folk den tilborlige Jndslydelse, vilde have
vceret istand til at trceffe en Jndretning, hvorved det de saale
des tanke sig virkelig vilde have vceret opnaaet. Man sinder
hos dem intet Vink om hvorledes de vilde have havt denne
Opgave lost, og jeg flal ikke tillade mig et Tankeforsog for at
komme til deres Mening herom. Men det er mig klart, at
hvor meget man end for hiint enkelte Diemed vilde have opoffret ethvert andet fornuftigt Hensyn ved at lcrgge Valgene
i den Classes Hcender, hvori man formodede at finde meest
af foranforte Retning, saa vilde man knn derved have fjernet sig
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end mere fra det, der opstilles som det ene Fornodne. Om
det end var afgjort, at denne Deel af Befolkniugen var den
talrigste, saa er det dog erkjendt, at den stod tilbage for den,
hvis Retning var den modsatte, i Dannelfe, Formue, borgerlig Betydning, og i andre Egcnskaber, som give Jndflydelse
paa Mcengden. Hvis man end ikke ved at gaae dybt ned i
Almuen vilde have fundet den Grad af Forkuelse, som man,
naar det behoves for de Slutninger, som man gjerne vil gjore,
endog forudscetter hos de betydeligere EiendomSbestddere af
Bondestanden, saa vilde det dog neppe have vcrret vanfkeligt
for dem, der i foranforte Henseende havde Overvcrgtcn, at
vinde Stemmer hos Smaamcendene, og det saa mcget mindre,
somdisse i deres Fleerhed dog vistnok vare temmelig ligegyldige
for selve Sagen. Men det er derhos utvivlsomt, at saafremt
Regjeringen, ved en oiensynlig derpaa belavet Valglov, og ved
Massernes Bearbeidelse i cn tilsvarende Retning havde sogt at opcegge den Deel af Befolkningen, der dog langt fra ikke alle vare
dansktalende og endnu mindre havde nogen levende Interesse
for Danskheden, saa vilde ikke alene den Deel af Befolkningen,
som allerede forud i Tilknytningen til Holsteen saae Landets
Lykke, men endog mange andre, som frygtede for Folgerne af
hiin Opceggelse, have fluttet stg tcrt til Hinanden for at modarbeide den Jndflydelse, som viste sig fra den Side. Maaskee
netop de velhavende Gaardmcend, i hvilke man fandt saa dygtige og faststaaende Kjcempere for det danske Sprog, da ogsaa
vilde heri have holdt paa det Bestaaende. Det vilde saaledes,
selv ved at anvende hiin demoraliserende Fremgangsmaade,
neppe blevet gjorligt at bringe noget stört Tal ind i Forsamlingen af dem, der skulde kcrmpe for den danske Retning. I
selve Stcrnderne vilde der og vcere blevet en haardnakket Modstand mod alt hvad der vilde vcere blevet foreslaaet fra denne
Side. Der vilde saaledes have vcrret langt flettere Uvstgter
for gjennem Stcenderne at saae noget sat igjennem til Fremme for berettigede danske Jnteresser end den, som der var aabnet ved Fdg. 15de Mai 1834.
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Deime Udsigt var i Sandhed ingenlunde ringe; thi foruden at der netop i Slesvig med Hensyn til de der bestaaende
Forhold var aabnet eir ikke ringe Abgang til Stcendersalcn
for den simple Landmand, og navnlig for de dygtige selvstcendige og djcerve nordflesvigfle Bonder, saa er det en aldeles
urigtig Forudscetning, at man i de ovrige Classer maatte finde
lütter Modstandere af hine Jnteresser. Disses Berettigelse
Havde forlcengst fundet Anerkjendelse navnlig hos dem, der ellers
holdt meest over Vedligeholdelsen og Befcrstelfen af Hertug
dommernes indbyrdes Forbindelse. Forend Tvedragtsaanden fik
saa sorgelig Overhaand vilde man saaledes havt god Grund
til at vente, at denne Sag vilde faae Stemmefleeryed for sig.
Og dette var jo netop det, som Erfaring i de to forste Slesvigfle Stcrnderforsamlinger bekrceftede. Det af Etatsraad Wegener
S . 252 omtalte Forslag af Nis Lorenzen, der iovrigt dog ingen
lunde i den der ncevnte Almindelighed, men kun for de Distrikter,
hvori Underviisningssproget var danfk, begjcrrte detsJndforelse i
Regjcrings- og Retssagrr, blev jo ingenlunde forkastet. Det blev
tvertimod paa den forste Stcrnderforsamling, esterat Enkelte og fornemmelig Etatsraad Falck, der selv havde indgivet en lignende
Petition, havde understottet samme, men Ingen havde udtalt sig
derimod,henviist til en allerede nedsat Comitee og Falck tilforordnel
-denne. Comiteens Betcrnkning har, efter hvad Forhandlingerne
i Forsamlingen for 1838 vifer, vceret ganste til Fordeel for
Präpositionen, men den findes ikke i Stcrndertidenden fordi
Sagen ikke i 1836 kom til videre Forhandling, en Skjcebne,
som den havde fcelleds med en Mcengde andre endog Kongelige Propositioner, hvis i Anordningen hjemlede Fortrin til at
behandles den Kongelige Commissarius indtalte fra den Tid
af, at det befandtes at man ikke inden den af Köngen berammede Frist künde blive fcerdig. Og da samme Sag atter i
1838 optoges, gik den jo igjennem. Vel siete dette kun med
en liden Pluralitet og efter en levende Kamp, og jeg tvivler
ikke paa, at det vilde vceret fleet lettere og med flere Stemmer,
hviS den i 1836 var kommet til Forhandling; thi den Modstand, der viste sig 1836, havde for en stör Deel sin Oprin-
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delse af hvad der i Mellemtiden var foregaaet. Men det var
ligefuldt et Udfald, hvormed den danfle Befolkning maatte
vcere vel tilfreds. Det er i cn noget uegentlig Forstand, naar
Wegen er siger, at det, som der blev forlangt, kun var, at
de indfodte Slesvigeres (det vil sige de danfltalende Districters) naturlige lovlige Rettigheder flulde respecteres; thi saa
naturligt end deres Forlangende var, saa gik det dog ud paa
en indgribende Forandring i den Aarhundreder gamle Tingenes Orden. Det var allerede paa Grund deraf ikke at vente,
at det flulde gaae igjennem uden Modstand. Denne Modstand stottede sig iovrigt deels paa de praktifle Vanfleligheder,
som Forandringen fra flere Sider vilde medfore, hvilke iovrigt
vistnok bleve sremstillede med alt for starke Farver; deels paa
den Frygt, at det kun var det forste Skridt til en Omandring
i den hele bestaaende Retstilstand, hvorpaa der formeentlig
fra danfl Side blev arbeidet. Det var just denne Tanke, som
i Tiden mellem de to Standerforsamlinger var blevet levende
hos mange, der gjorde, at Seiren nu var bleven vanfieligere
end den vilde have varet i 1836. Den störe Jver, hvormed
saavel Hertugen, som Prindsen af Augustenborg, traadte i
Skranken mod Forflagst, gjorde vel ikke noget godt Jndtryk
her i Landet, og det var det forste Skridt, hvorved Disse forfljartsede den Stemning, som de forhen havde for sig i Danmark. Me» da Sagen dog gik igjennem, maa denne Modstand
snarere tjene til Beviis for, hvor bestemt dog Fleertallets Mening var til Bedste for Samme. Ligesom nu allerede dette
Udfald viser, at de nordflesvigfle Bonder ingcnlunde stode ene
i denne Sind, saäledes fees det af Standertidenden, at de
netop understottedes fra en Side, hvorfra man, efter den
Maade, hvorpaa man nu gjerne vil have Sagen fremstillet,
maatte have ventct det ganfle Modsatte. Det er forhen anmcerket, hvorledes Falck, da Proposttionen forst blev indgivet,
erklcerede sig for samme, og blevMedlem af en Comitee,.hvor
fra den fik Understottelse. I 1838 beklcedte Han Prcesidentftolen og künde altsaa ikke trcrde ind i den Comitee, som da blev
udvalgt, men Han deeltog dog i Forhandlingerne for at udtale
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stg til Fordeel for Nordslesvigerneö Andragende, ligesom Han
paa anden Maade, hvorom Mere siden, i Anledning as et
Sporgsmaal, som blcv sat i Forbindelse med samme, visie sin
alvorlige Strceben for at hcrvde det danste Sprog dets Be
rettigelse i de danste Distrikter. Det er mig usorklarligt, hvorledes Wegener kan sige, at Nyheden og Sandheden i Nis
Lorenzens Fordring ogsaa sl o g e adflillige Modsiandere, saa
at cndog Falck erkloerede sig for dette Forslag. Foruden at
Falck, som bemcerket, selv havde indgivet en Petition af samme
Jndhold, havde Han forlcrngst, somForfatter, paatalt det Uvcesen, at Retten i adstillige aldeles danste Dele af Slesvig blev
holdt Paa tydst. Der kan sandelig intet andet have vcrret Ham
nyt i Nis Lorenzens Fordring, end maastee cnkelte Overdrivelser, hvorom Han dog ikke gsorde nogen Bemcerkning. Ei
Heller kan det have kostet Ham nogen Overvindelse at erkläre
sig for et Forslag, der steinte med hvad Han forlcengst selv
havde bragt i Bevoegelse, og som Han siden stedse har forfcegtet. En anden Mand, der var gaaet meget videre i Slesvig-Holsteenfl Retning end Falck, og dog understottede Nis
Lorenzens Forslag, var den siden saa bekjendte Peter Hjort
Lorenzen, der var Medlem af Comiteen i 1838 og enig
i sammes Betoenkning, der anbefalede Forslaget. HvorledeS
denne Mand saavel i denne, som i den forrige Stcenderforsamling, havde viist sig i de forreste Rcrkker af dem der kjcrmpede
for Hertugdommerncs faste Forbindelse og Uafhcrngighed af
Danmark, er oplyst i mit Skrist „For Opretholdelfen af den
danste Etat i sin Hcclhed", S . 30 og 39. Man har altsaa
og den et slaaende Erempel paa, at Man ingenlunde i Alle,
der holdt paa Hertugdommernes indbvrdes Forbindelse, künde
vente Modsiandere af det danste SprogS Berettigelse. Det
samme fees endog af alle de Erklceringcr, som baade i 1838
og 1840 afgaveS netop af de Stcrnderdeputerede, som toge
sig as denne det danste Sprogs eller rettere sagt den danste
Befolknings Berettigelse. Da i det sidstncrvnte Aar Striden
havde taget en lagnt bittrere Vending end forhen, udtalte de
eftertrykkcligt og eenstemmigt, at de danfltalende Slesvigere,

saa levende de end imflede deres Sprog hoevdet, dog ingen
Forandring attraaede i deres statsretlige Forhold, ingen anden
Forbindelse med Danmark end den alt brstaaende **). De
Holsteenste Stoender blandede sig Heller ikke i nogen Maade
i denn« Sag, men det blev endog udtalt i disse, at der ikke i
det, der i 1840 desangaaende blev anordnet, var nogen An
lernling til at tiltroe Regieringen den Hensigt at losne Her
tugdommernes indbyrdes Forbindelse
Det blev i sin Tid,
under Udarbeidelsen af Stcenderanordningerne ***) forudsat,
at der i de Slesvigste Stcender vilde stee Bevcegelser om det
danfle Sprog, som Rets- og Forretningssprog i de aldeles
-anste Distrikter. Det var i Scerdeleöhed at vente, at naar
ingen anden vilde trcede frem med et saadant Andragende, saa
vilde det komme fra Falck, som man ikke tvivlede paa at ville
af Köngen blive udncrvnt til Deputeret for det Kielste Universitet. Man fandt det derimod utilraadeligt, at Regjeringen
satte noget i Bevoegelse med Hensyn til Sproget. Det vilde
da let have faaet Udseende af, at den i sin eller i danfl In 
teresse vilde paatvinge Slesvigerne danfl Sprog, og, som man
da maaflee vilde blive tilbmelig til at troe, ogsaa danfle Love
og Jndrctninger; dette vilde have gjort et flet Jndtryk endog
her i Danmark, hvor der til den Tid intet fandteö af den
brusende Sprogiver, som sidcn er bleven saa mcegtig, men tvertimod de Skridt fra en noget tilbageliggende Tid, der künde
synes at vidne om hiin Retning, aldeles ikke havde Bifald ****).
Alle, der i de forste Aar efter Stcrndernes Jndforelse toge Ordet
i vor Presse til Bedste for de danfle Jnteresscr i Slesvig,
vare enige om, at enhver Forandring i denne Retning
maatte udgaae fra Slesvigerncs egne Dnfler og eget Tarv,
* ) „ F o r den danfle S t a t s Opretholdelse" o.s. v. S .

13 9 — 141.

* * ) S e e samme S k r if t S . 2 7 2 — 273.
* * * ) Dette v a r forelpbig

overdraget til begge Cancellieprcefldenter, til

O ve r-P ro c u re u re n , davcerende Conferentsraad H o p p , og til ncer,
vcrrende S k r if t s Forfatter.
S e e samme S k r if t S . 9 4 — 95.
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og afvifte med storste Heftighed enhver Sigtelse for en modsat
Strceben *). At Regjeringen ikke selv brcigte Sagen i Bevcegelse, vilde iovrigt naturligviis ikke udelukke den Mulighed, at
hvis, som man dog ikke ventede, et Partie skulde vcdblive haardnakket at modscette sig billige Fordringer, Köngen da ved sin
Myndighed künde gribe ind. Jcg- er temmelig vis paa, at
Frederik den Sjette albeles deelte disse Tanker. Han havde
erfaret, at Han ved enkelte Foranstaltninger i en tidligere Tid
havde givet Anledning til at man tillagde Ham den Hensigt
at vilde fordanste Herkigdommerne; desto varsommere vär Han
nu for alt hvad der künde scette nyt Liv i denne Formodning,
men dog vilde Han sandelig ikke vcere veget tilbage, naar Han
var kommet i den Nodvendighed at skulle stille mellem billige
Fordringer og haardnakket Modstand. I de Brudstykker, Wegener har meddeelt af Christian den 8des Dagboger, findes
nnder 19de April 1832 anfort Noget, som denne havde be
merket for Hopp, om Adstilligt, der i Slesvig maatte gjores
for at hoevde det danste Sprog, og dertil foiet Hopps Uttring,
at dette var en delikat Sag. Herved har denne uden Tvivl
netop villet udtrykke den Mennig, som Han deelte med sine
Medarbeidere, at Regjeringen idelminhste for Meblikket ikke
Lurde tage Jnitiativet i Anliggender af det Slags. Jeg sin
der det, cfter de mig bekjendtc Forhold, meget troligt, at HopP
for Prindsen, der var den eneste af hvem Han ventede at en
modsat Mening vilde kunne komme srem i Statsraadet, ved
denne Lcilighed har yttret sig med den Tilbageholdenhed, som
Antegnelsen synes at ttlkjendegive. Det var og i fuld Overeensstemmelse med foranforte Synsmaade, at Han, so.m Kongelig Coinmissarius, under Forhandlingerne baade i 1836 og
i 1838 over denne Sag holdt sig fra nogen Meningsyttring
desangaaende.
Men Wegen er har udfundet, hvorledes de »forbcerdede
Modstandere", som det Nye i N is Lorenzens Forflag

—)
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havde flaaet (cfr. S . 239), flulde have udtoenkt en listig Udvei til
at tilintetgjore dei, nemlig ved, som allerede bemerket, at henvise
Hans Forflag til den Comitee, som var nedsat i Anledning af et
andet Forflag, som netop havde en modsat Retning, i det Samme gik ud paa, at der ogsaa i de danfle Bonderfloler flulde
indfores tydfl Underviisning. Jeg kan nu aldeles ikkeforstaae
hanS Tankegang ved denne Leilighed. Han soger at godtgjore
Utilraadeligheden af det sidstomtalte af en anden Bonde fra
det nordlige Slesvig, A. Petersen, om hvem det sigeS at
Han var rig, fremsatte Forflag, og de Farer, som dets Fulddyrdelse vilde have medfort for det danfle Sprog. Men hvorledeS det end hermed forholder sig, saa fees det ikke, at enten
dette Forflag künde vinde eller N is Lorenzens labe ved at
de kom under fcrlledS Behandling. Med Hensyn til Petcrsens Forflag var der allerede ncrsten 4 Uger forend Loren
zens kom for, nedsat en Comitee, og det viste sig under den Be
handling Sagen fik i 1838, at saavel den da nedsatte Comitee,
somog Forsamlingen anbefalede begge Forflag, men at Petersens
dog havde en mere almi'ndelig Stemning for sig. Det var altsaa
ikke det, som künde vinde ved den Forbindelse, der blev befluttet,
inen det var snarere Lorenzens Forflag, somhavde voeret udsat for at lide under at det forst komtil Forhandling efterat P etersens var antaget, noget som let künde have voeret fleet, da
det forste saa meget sildigere var blevet indbragt. De Medlemmer deels af Comiteen, deels af Forsamlingen, som meest intereS
serede sig for Pe te rs en s, künde nemlig frygte for at det
vilde tabe Stemmer, dersom de ikke ogsaa antoge sig Loren
zens. Alt hvad der ellers foregik, taler ogsaa for, at hvis
man ved at bringe begge Sagerne under fcrlles Comitee har
havt anden Bevoeggrund end den Tidsbesparelse, som derved
Llev opnaaet, saa har det netop voeret at stemme det Lorenzenfle Forflag. Det varFal ck, der, idet Han, som bemerket,
erklcerede at ville understotte Lorenzens* Forflag, yttrede
sig for at det sattes i Forbindelse med Petersens allerede
til Comiteebehandling overgivne Forflag. Men Falck havde
for stedse, og det allerede for tyve Aar siden, udtalt sig for
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Reitens Pleie paa Danfk i de reent danfle Districter, og vedblev
paa alle Sagens Trin LStcendersalen at tage sig af R i s Lo
renzens Forflag. Del er endog sandsynligt, at det flyldteS
Hans Understottelse, at dette Fotflag, trods den betydende Modfiand det fik, da Sagen i 1838 kom til Behandling, dog seirede; thi, ligesom det er rimeligt, at Hans tidligere Udtalelser
have stemt Flere for Sagen, saa maatte Hans Anfeelse baade
som Präsident (hvad Han blev i 1838) og som Retslcrrd, og
som den, der desuden allerede fra sin Ungdom var vel bekjendt
ined de Slesvigfle Forhold, have megen Jndflydelse paa Forsamlingen, og hvad der endnu mere maatte vcrre til Sagens
Fordeel, var den Overbeviisning Enhver havde om, at den
Hensigt, hvoraf Forflagets Modstandere vilde hidlede samme,
Attraae efter at omstyrte Slesvigs hidtilvcrrende Retstilstand,
var langt fra Ham. Men det viste sig desuden i 1838, at
Han ingenlunde var findet at stemme Petersens Forflag i
det Hele; thi Han, og Han alene, talte da for en Jndskrcenkning i Samme, der betog det sin Betydenhed, og dette gav
nden Tvivl Anledning til at to Medlemmer afgave et Minoritets-Votum for en saadan Jndflrcrnkning, hvilken og fandt
Köngens Bifald. Jeg kommer strar til at berore denne mcerkelige Omstcrndighed, der, fljondt udhcevet i titncrvnte mit Skrift,
S . 138 — 140, dog aldeles er forbigaaet af Weg euer.
Denne sinder det endog haandgribeligt, at det ved den i 1836
vedtagne Behandling af Lorenzens Forflag var lagt an paa
Bedragerie, men efter det her Anforte er dette endog utcenkeligt. Forfatteren synes at finde det scrrdeles paafaldende,
at Sagen künde overgives til den celdre Comitee, nagtet Pro
ponenten stod paa Nedscrttelse af en egen Comitee. Men lige
som Forflagsstillerens Mening herom aldeleS intet bindende
havde, har den sandsynligviis kun hidrert fra en Misforstaaelse;
thi da fenere saavel Hans som Petersens Forflag, der, som
meldt, ikke fandt Afgjorelsc i Stcenderforsamlingen for 1836, blev
indbragt for Stcenderforsamlingen i 1838, erklcrrede de dem begge
enige i, at begge Säger med Hensyn til deres noie indbyrdeö
16'
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Sammenhcrng bleve bchandlede i eil fcrlles Comitee.*) Petersen havde intet mod Lorenzens Forslag og denne intet mod
hanS, kun den var Uovcreensstemmelse, at hver af dem ansaae
sit for det vigtigere. Endnu fortjener det at bemcerkes, at under Sagens Behandling i 1838 indledede ComiteenS Referent
Provst Bo Lesen sit Foredrag med den Bemcrrkning, at
Stcenderforsamlingen, ved at overgivc beggc Forslag til een
Comitee, havde anerkjendt, at hverken det ene eller det andet
gik ud paa at forfolgc en Partieinteresse, men at begge havde
et fcelles Formaal, at afhjelpe cn treengende Fornodenhed, en
Overbeviisning, som og maattc fremgaae af begge Partiers
Motiveringer. Han tilfoicde, hvorledes Rigtighedcn af den
nuvcerende Prcesidents i. 1836 giorte Bemcrrkning om det Onflelige i denne Behandlingsmaade künde secs af de Angreb,
tvende Artikler i "Kjobenhavnsposten" af 15de Juni og 15de
Juli havde gjort derpaa, hvorhos Han sogte at vise Skjcrvheden i de Paastande, som navnlig den forste af disse Artikler
lagde til Grund. Ligesom dette Foredrag bekrcefter, at Falck
ved i 1836 at soreslaae de to Sägers Forening netop havde
sigtet til at stemme de danfke Jnteresser, saaledes tjener dette
og flere Foredrag i denne Sag til at bestyrke den Formodning,
at den danfke Presses Jndblanden i denne Sag, hvori man
antog, at allene Slesvigcrnes Dnsker og Jnteresser burde kom
me i Betragtning, flilte Sagen ved endeel af de Stemmer,
som den vilde have faaet, hvis den i 1836 var kommet til
Afgjsrclse i Stcenverne. Den Harme, som strar havde yttret
sig mod hiin i 1836 tagne Beflutning, hvori nogle havde seet
den Hcnsigt, at undergrave Nis Lorenzens Proposttion, og den
Roes, som ved denne Leilighed blev Ham ydet, var iovrigt ikke
til Hindcr i at Han i 1838 selv androg paa, at der fkulde
forholdes i Overeensstemmelse med samme. Om denne siger
dog Wegener, S . 253, Note 294, at Han var Mand for at
staae paa sine egne Fodder.

') S lc s v lg s Stcrnd. Tidende for 183 8, S . 73.
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Jeg har allerede antydet en scrrlig Omstcrndighed, der
synes at maatte forjage enhver Tanke om den svigefulde Hensigt, Forfatteren forudscetter at have vcrret forbunden med den
af Falck i 1836 soreslaaede og af Stcenderne bifaldte Behandlingsmaade, selv om den end ellerS havde havt noget Skin for
sig. Dette flal jeg nu ncermere forklare; men forelobig maa jeg
bemcrrke, at A. Petersens Forslag, navnlig saaledes som det
blev ncermere bestemt saavel i det nedsatte Udvalgs som i Forsamlingens Bctcenkning, »den at der herved var modt mindste
Jndsigelse, ikke havde detOmfang, som det efter Wegeners
Fremstilling flnlde synes. Det gik nemlig ingenlunde ud paa,
at Underviisningen i det tydske Sprog skulde indfores i Bondeskolerne i de dansktalendc Districter, som en Deel af den Underviisning, Skolebarnet nodvendigviis sknlde have; kun under
den Horndscetning künde det vcrre nogenlnnde berettiget, at
Han kalder det en Afsindighed (S. 262). Men man vilde
kun, at denne Underviisning flnlde vcere at faae i disse Skoler, hvis Forceldre eller Vcrrgcr attraaede der, og at dertil
siulde anvendes tre Timer ugentligen af den scedvanlige Skoletid. At Born af dansktalendc Forceldre. i dansktalendc Di
stricter, hvis hele Underviisning iovrigt foregik paa danfl, og
som i dette Sprog flnlde confirmeres, flulve, ved denne ubetydelige tydfle Undervilsning, kunne vende deres Tanger og Hjerter fra det danfle Sprog, er en noget synderlig Frygt. Der
er Heller ikke mindste Spor til at dette Andragcnde, som just
var udgaaet fra de dansktalendc Districter, og blev forscrgtet af
disses Afsendte, alle saa godt som Bonder og storstedeels varme
Talsmcend sor det danfle Sprogs Jndforelse som Rets- og
Forretningssprog, herved har havt noget andet for Me, end
hvad der angives, at forhjelpe de Forcrldre, der onflcde at
flaffe dereS Born den paa Grund af det udbredte Samqvem
med deres tydfltalende Naboer for dem saa vigtige Kundflab
i dette Sprog, Leilighed til uden nogen Bekostning at bibringe
dem denne Kundflad. Comiteen og Forsamlingen meente, at
hine ugentlige tre Timer, efter den Fod, hvorpaa Folkeflolevcrsenet var bragt, saavel i Slesvigs danfle Skoler som ellers i
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Hertugdommet, künde gjerne undvceres fra den ovrige Underviisning. Hvad enten nu denne Mening er rigtig eller
ikke, saa kan den dog ikke stges at have den indvortes Urimelighed, at man deraf flulde kunne voere bercttigct lil at drage
den Slutning, at det ei künde vcere alvorligt meem. Det er
dog oste hoS os og det tildeels af kyndige Skolemcrnd yttret,
at de anordnede Underviisningsgjenstande ikke krcevede saa lang
en Tid, som Skoleanordningerne foreflrive, navnlig esterat den
indbyrdes Underviisning var indfort, og dette var, ester Betcrnkningens Jndhold, Tilfcrldet i ncrsten alle hine Skoler,
hvorfor Comiteen endog meente, at de Born, der ei deeltoge
i den tydfle Underviisning, künde, medens denne gaves, befljcrftiges af deres Lcerer. Dette blev imidlertid under Forhandlingerne modsagt af Präsidenten Etatsraad Falck, ligesom denne og fandt det stridende mod hele Skoleindretningens
Aand, at den tydfle Underviisning, der ikke var en Fornodenhed for Alle, men kun vilde attraaes af et forholdsmcessig
lidet Antal Forceldre, optoges i den almindelige Skoleunderviisning, hvorimod Han ansaae det gavnligt, at der blev aabnet Leilighed for dissc til at flaffe deres Born saadan Under
viisning for en billig Betaling, udenfor de scrdvanlige Skoletimer. *) Skjondt ellers Ingen udtalte sig i denne Retning,
findes der dog i Forsamlingens cndelige Betcrnkning en Minoritet, men kun af to, der gjorde denne Mening til deres **).
Hvorledes det nu efter alt dette er muligt dog at narre den
fjerneste Tanke om, at Falck ved at foreslaae hine to Sägers
Behandling af en fcelles Komitee, har villet forraadc den, der
gik ud paa det danfle Sprogs Jndforelse som Ting- og ForretningSsprog, er mig en Gaade, og ncrsten end mere gaadefuldt, hvorledes Wegener endog ganfle kan forbigaae den nysncrvnte Omstccndighed, saavelsom alle de ovrige Kjendsgjer- ) Stcrnd. Tidenden S . 59 4 — S95.
S.
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ninger, der indeholde et saa fyldestgjorende Uflylds-Beviis, som
yderst sjelden nogeir Anklaget vil vcere istand til at fore.
Hiin Falcks Jndvcnding blev saa meget mere vigtig, som
Köngen ved sit Rescript 15de Mai 1840, i Overeensstemmelse
med det Slesvig-Holsteen-Lauenborgfle Cancellies Forestilling,
holdt sig ncrrmest til det i Overeensstemmelse dermed asgivne
Minoritets Votum, saa at al den Fare for det danfle Sprog,
som künde vcere at befrygte af Forflaget, derved blev aldeleS
tilintetgjort. *) Heraf seer man nu og, hvad mange andre
Kjendsgjerninger bevidne, hvor langt det var sra Christian
den 8de og Hans ncermeste Raadgivere at give efter for Onsker, vcr i fjerneste Maade künde fore til at fortydfle Slesvig.
Man kan Ikke ncrgte, at her netop er viist en yderlig gaaende
Varsomhed i Anledning af et Andragende, hvori vel ingen
Upartisk künde finde nogen planmcrssig Bestrcebelse i denne
Retning, men som dog mulig i Lcengden künde blive til Afbrcrk for det danste Sprog, og som derhos i cthvert Tilfcrlde,
saaledeS som Falck havde udhcrvet, medforte en Begunstigelse
for dem, der onstede at skaffe deres Born tydfl Unverviisning,
hvilken blev ubillig mod den Fleerhed af Skolecommunens Beboere, der maatte könne Skolelcrreren for en Tid, der bedre
künde vcrret anvendt for dem. Den af Köngen tagne Be
stemmelse, der, som man künde vente, opvakte en hoi Grad af
Utilfredshed i den Slesvigske Stcenderforsamling, blev, i Stedet for fra danfl Side at finde Anerkjendelse, ogsaa her dadlet, fordi den havde til Folge, at Statskassen maatte udbetale
smaae Godtgsorelser til de Skolelcerere, som paatoge stg hiin
Underviisning i Tydfl.**) Men jo storre Vcrgt man fta
det danfle Sprogs og den vanfle Nationalitets Stand
punkt lcrgger paa, at den tydfle SprogunderviiSning ikke i
de danfle Skoler, i Overeensstemmelse med den störe PluralitetS Jndstilling, soregik i den almindelige Skoletid (fljondt
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dog Heller ikke dette Forslag gik ud paa, at den stulde
blive optaget blandt de befalede Underviisningsgjcnstande),
jo mindre burde man beklage sig over den temporaire Udgist, som fulgte af den istedet derfor valgte Forholdsregel.
Man künde vel sige, at Regjeringen künde have aldeles ladet
hiint Andragende falde. Men det var dog allerede noget stcerkt
at tilsidesatte der Forslag, som den störe Pluralitet i Standerforsamlingen havde gjort, medens det andet i samme Peti
tion fremforte Forslag, der kun havde havt meget ringe Plura
litet for sig, ikke blot fuldstcendig men endog med et forogende
Tillceg blev antaget; man künde forudsee, at dette vilde blive
udledt af en scrrdeles Uvillie mod tydst Underviisning, og det var
derfor naturligt, at Regjeringen dog vilde vise, at dette ikke
var dens Bevaggrund, men at den kun havde fundet det uret
mod Skolecommuncn, til Bedste for cn Underviisning, der ikke
var fornoden for alle, og som kun et Mindretal af Communens Medlemmcr künde formodes at vnffe, at tage noget af
Tiden bort fra den nodvcndige anordningsmoessige Underviis
ning. Sandelig, hvis en med en saa stör Pluralitet afgivet
Petition fra en af de danske Stcrnderforsamlinger var blevet
afflaaet, saa vilde der have viist sig en almindelig og levende
Beklagelse, saa at Regjeringen burde have ventet at man herfra, isiedetfor at besvare sig over den ubetydelige Udgift, som
fulgte af det Lidet, der blev indrominet de Slesvigsie Stander,
vilde have sardeles paafijennet den Fasthed, hvormed den havde
staaet tmod deres noesten eenstemmige Andragende. Men nu
var et indflydelsesrigt Partie her i Landet allerede kommet
saa vidt, at man vilde, at Köngen stulde regjere Hertugdommerne uden mindste Hensyn til de.Meninger og Duster, som
der udtalte sig gjennem de lovmcessige Organer, som de nylig
havde faaet lige med Danmark. I Slesvig var man, som
alt bemcerket, i heieste Grad utilfreds med at ikke mere blev
indrommet; og det er iscrr markeligt, at selve Nordflesvigerne
paa Standerforsamlingen i 1840, nagtet Spandingen mellem
dem og den ovrige Deel af Standerne, der nu udgjorde en
Pluralitet mod dem, var kommet til en stör Heide, vedblev
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det celdre' Dnske i sammes hele Udstrcrkning og yttrede, at den
indflrcenkede Maade, hvorpaa Rescriptct havde bevilget Samme, efter deres Overbeviisning ikke vilde tilfredsstille den baade
i de hoiere og lavere Gasser almindelige Trang til Kundflab
i det tydfie Sprog, hvorpaa Petitionen var bygget. Regjeringen var vistnok allerede nn kommet i en fcerdeles uheldig
Stilling til de forfljellige Stcrnder, en Stilling, som jeg fandt
aldeles uholdbar, og hvorimod jeg intet andet Raad vidste,
end den Sammenkaldelse af ansete Moend fra de forfljellige
Statsdele til fcrlles Ovcrvcielse af vore Forhold, hvoraf jeg
sormodede, at der for det forste vilde udvikle stg en ny In 
stitution, som Forbindclsesled mellem de forfljellige Statsdele,
og i Tiden vel en endnu ncrrmere Forbindclse*).
Som en anden Sag, hvorunder det ved Begyndelsen af
Stcendervcesenet flal have viist sig, at „Valglovcn havde lagt
Magten i de fornemme Hjemmetvdfleres Hcendcr^, ncrvner
Wegener den til det Barnagtige gaaende J v e r , hvori de
bleve bragte, ved det af Trpkkefriheds-Sclflabet udgivne „Kort
over Danmark", hvori Slesvig var optaget**). Det synes
vel her at volde nogen Forlegenhed, at det netop var P. H.
Lorenzen, der henvendte Forsamlingens Opmcerksomhed paa
„dette mcrrkvcrrdige Aktstykke". ***) Men det flal dog vcere
en Underfundighed, naar dette af to holsteenfle Forfattere er ncevnt uden at de have tilfoiet „at Han ncrsten
umiddelbart dereftcr gjorde Bod for sit Misgreb og siden
hele Livet igjennem blev den meest afgjorte og djcerveste
Modstander af det holsteenfle Regiment i Slesvig". Jeg
har vist intet Kald til at staae frem som disse Herrers Sagforer, men de Bebreidelser, der gjores dem ved denne Leilighed.
lade sig ligesaavcl anvcnde paa mig, der i titmeldte mit Skrift
S . 30 og 39 ogsaa har udhcrvet de ganfle modsatte Maader, hvor
paa Lorenzen er sremtraadt. Vel har jeg ingenlnnde fortiet
' ) F o r den danjke E t a t s Opretholdelse o. s. v. S . 3 2 — 37.
")
'" )
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den Deel af Hans politiste Lobebane, hvorved Han erhvervedc den
Roes, Wegener tillcegger Ham, saa lidet som den tidligere, hvori
Han traadte frem som den yderligste Slesvigholstener. Men
det have hine Forfattere ikke Heller gjorl eller kunnet gjore,
da det just var i Modscetningen til Hans senere politiste Rolle,
at de havde fundet noget Mcerkeligt i at det var Ham, der
i 1838 gjorde Bevcegelse i Anledning af bemeldte Kort. At
Hans senere politiste Optrcedelse stulde vcrre en Bodsovelse til
Afsoning af celdre Synder, var imidlertid ikke faldet mig ind,
og der er intet Spor til at Han selv har betragtet det saaledes. Jeg har blot ved denne og flcre Leiligheder villet fremhcrve de klare Kjendsgjerninger, hvorfor man gjerne vil at
Alle flulle lukke Oinene, at den fljcrrcndc Modscetning til Lo
renzens tidligere Fcerd idetmindste havde en betydelig Andeel
i det Jndtryk, som det gjorde da Han, som dog var tydst opdraget og kun besvcerlig takte danfl, pludselig gav sig til at
bruge dette Sprog. Saa vel det er mig bekjendt, at dctte
er noget, der ei maa hores, saa ondt har jeg ved at begribe
ven Brug Wegener nu gjor af den netop fra Lorenzen udgaaende Bevcegelse, som hiint Kort fremkaldte i den anden Slesvigfle Stcenderforsamling. Jeg flal intet have imod at man dommer saa mildt som muligt om Hans Overgang fra en politifl
Uderlighed til en anden, jeg stal selv ved en anden Leilighed
fremscette en Forklaring af denne Overgang, som jeg har af
Hans egen Mund, og som er saa lidet nfordeelagtig for Hans
personlige Charakter som muligt. Men naar Han har vcrret
en retsindig og fornuftig Mand, saa maa Han vel ligesaavel
have vceret det i 1838, som i 1842, kun med forstjellige poli
tisteBegreber. Og da scer jeg ikke, hvorledes det Bifald, hvormed Forsamlingen optog Hans Optrcrdcn i Anledning af hiint
Kort, (der iovrigt ingenlunde var det stcrrkeste Stykke af Hans
davcrrende Slesvig - Holsteenste Retning), kan bruges som
Beviis paa en fordommelig Aand hos den. Men afseet endog
fra denne mcrrkelige Jnconscqvents er Wegcners Bedommelse
af denne Sag aldeles uberetliget. Titelen paa hiint Kort var
nu for det Forste ikke, som Han anforer, „Kort over Danmark",
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men „Kort over Danmark, Holsteen og Lauenborg"*). Dette
gav vistnok megen Anledning til at troe, at Selstabet, i hvilket man fandt et Udtryk for den Aand, som da gjorde stg
gjceldende i Danmark, ei vilde erkjende et Hertugdvmme Sles
vig, men betragtede Slesvig, der dog fandtcs paa Körtet,
men undcr Navn af Svnderjylland, som en ProvindS afKongeriget. Jvvrigt besvcrrede Trykkefrihedsselstabet stg hsilig over,
at man i dette Kort havde kunnet finde noget Tegn til den
Lyst, at betage Slesvigerne deres nedarvede Jnstitutioner og
i deres Sted indfvre danste, ja endog at incorporere Hertugdemmet Slesvig i Danmark. Ei alene fralagde det stg med
den da ved flige Leiligheder scevvanlige Varme dennc Hensigt,
men det fandt og en stör Uforstammenhed i at beflylde Selsiabet derfor. Det blev derhos til Titlens Retscerdiggjvrelse
anfsrt, at man ikke i Geographier eller paa Landkorter finder
Slesvig ncevnt som en sclvstcendig Hovedafdeling af Europa.
Dette künde imidlertid kun den, der var stemt for at tage alt
i den bedstc Mening, lade gjelde; thi her var jo ei Tale om
et Kort over hele Europa, eller et stört Partie af samme,
men kun om et Kort over de danste Hovedlande i Europa,
hvori Danmark kun var ncevnt som Modscrtning til de vorige
til Monarkiet hörende Lande. Men hvordan man end vil
dsmme om denne Undstyldning, og fkjvndt man ei bvr tiltroe
Selstabet den Hensigt, som det i saa starke Ord fralagde stg,
saa havde det dog vistnok viist en bcklagelig Mangel paa behvrig Vaersomhed, paa Hensyn til den i de vorige Dele af
den fcrlles Etat herflende Fvlelse, hvis Pirrclighed dog var
bekjendt nok. Man kan derfor, naar man vil voere retfterdig,
ikke fortcrnke enten Lorenzen eller de Andre, der deelte Hans

* ) L o r e n z e n anf-rte Titele» saaledeS: „K o rt over K o n g e r i g e t D a n m ark" o. s. v.
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Nvillic; men at dette Kort ikke bidrog lidet til den uvenlige
Stemning, som just fra den Tid begyndte at vise stg i den
Slesvigfle Stenderforsamling, ligger klart for Dagen. Blandt
andet blev under Sprogsagen dette Beviis paa de Danfles
Tilboielighed til at gjore Slesvig til en simpel Provinds, og
den derved i dette Land vakte Indignation, paaberaabt af en
Deputeret, der stod stcerkest imod Andragendet om det danfle
Sprogs Jndforelse som Rets- og Forvaltnings - Sprog *).
Men ogsaa fortjener det at bemcrrkes, hvorledes der strar efter
at Lorenzcn havde gjort Forsamlingen opmcerksom paa bemeldte Kort, viste sig Spor af en uvenlig Stemning, hvoraf
der forhcn ikke var seet noget. Saaledes fremkommer nu det
vist nok urimelige Sporgsmaal, om Forsamlingens Präsident
havde gjort Ret i gjennem Präsidenten for den jydske Forsamling at erkundige sig, om hvorvidt dennes Medlemmer onflede danfle eller . tydfle Eremplarer af den Slesvigske Stendertidende, i det der paastodes, at den blot med Hensyn til de
dansktalende Distrikter af Slesvig trykte danfle Oversoettelse af
den Slesvigfle Tidende ligesaa lidet blev at bortforcere til de
danfle Stendcrforsamlinger, som bisse sendte den Slesvigfle
deres Tidender paa Tydfl **), en Tvivl som aldeles ei havde
viist sig, da Prcrsidenten nogle Dage forhcn havde forhandlet det Fornodne angaaende Frieremplarers Nddeling ****).
Der blev og senere gjort Forflag om reent at indstille Tiden
dens Udgivelse paa Danfl, hvorpaa der, efter hvad der angaves, kun vare 53 Subflribenter, og deraf ikke flere end fer
i Slesvig
Vel blev Forflaget med stör Stemmefleerhed
forkastet, efter at Presidenten med Grund havde bemerket, at
Tidendens Trykning ogsaa paa Danfl var en Berettigelse for
de danfle Distrikter. Men saavel bette Forflag, som hiint
vrangvillige Sporgsmaal, der iovrigt blev «den Virkning, vid*) Stcendertidenden S . 593.
**1 Stcendertidenden S . 77 — 78.
* * * ) Stcrnderiidenden S . 37.
* * * * ) Stcendertidenden S . 4 5 2 — 475.
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nede dog om den Uvillie, som fra den Tid af, da Forsamlingen
paa en saa eftertrykkelig Maade var gjort opmcerksom paa
hiint Kort, pttrede sig; og man feiler vist ikke, naar man
antager, at dette i Forbindelse med Bladliteraturens Virksomhed deels der i Riget, deels i Slcsvig, var det der bragte
den uheldige Stcmning mod det Danske ind i den Slesvigfle Stcrnderforsamling, hvoraf der intet viste sig 1836.
Wegener ncevner endnu det Andragende, der i 1833
as bemeldte Stcender blev indgiven om Forening af begge
Hertugdommcrnes Stcender, som BeviiS paa en allerede da
herstende Uro, der bebudede en ulykkelig Fremtid, og levende
viste, hvilkct Misgreb der var begaaet (S. 262). Det er en
ganfle mcrrkelig Opfatning af Forholdene og Tilstandene,
hvorfra Forfatteren gaaer ud, naar Han saaledes i et Andra
gende om de Slesvigske Standers Forening med de Holsteeuste sinder en Formaftelse, hvortil Modet alene kunne komme
fra den overvcettes Eflergivenhed for Slesvig-Holsteenste Anfker, som Regjeringen sial have lagt for Dagen ved de Jndretninger af 1834, som Forfatteren betcgner som uhvre Mis
greb. Det er jo dog vitterligt for Alle, at der i et Tidsrum
af omtrent 30 Aar, det er lige fra den Tid, da der opsiod
Anlcdning til Frygt for en Forandring i det siden 1720 uafbrudt vedligeholdte legislative og administrative Fcelledskab mellem begge Hertugdommcr, idelig og idelig vare, deels gjennem
Petitioner, deels gjennem Pressen, frembaarne paatrcrngende
Dnsker om en for begge Hertugdommer fcelles fra Danmark
afsondret Forfatning. Ligesaa vist er det, at Köngen med al
den Bcstemthed, hvormed Han havde tilkjendegivet, at Han ingensinde derpaa vilde gaae ind, dog havde baade i Gjerningen, ligesom alle Hans Forfcedre, vedligeholdt hiint Fcelledskab,
og derhos ved udtrykkeligt Tilsagn stadfcestet dets Vedvarelse.
Det var nu naturligt, at Hertugdommcrnes Beboere, selv
de som ikke onstede at knytte dem ncermere sammen end de
hidtil havde vcrret, dog maatte vcrre bekymrede for at deres
forstjellige Stcrnderforsamlinger künde fore til en Svcrkkelse af
den hidtilvcrrende Forbindelse, og at de derfor allerede for at
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vedligeholde den, künde onfle Raadgivningen samlet l en fal
les Forsamling. Saavel Köngen som Hans meest betroede
Mcend vare og, da Stoenderindretningen blev truffen, belavede
Paa, at Andragender af fligt Jndhold vilde fremkomme fra
Hertugdinnmerne, fljondt Köngen og Fleerheden af Hans Raadgivere ogsaa vare bestemte for at Hirn Forening ei burde indrsmmes. Der var vel og en Deel Stemning for at Andra
gender af det Slags, som stridende mod det, der i Anordnin
gen af 28de Mai 1831 var erkläret for Stoenderindretningens faste Grundlag, stet ikke burde tilstedes, men uden videre afvises, og det da naturligviis hvad enten det var i en
af Danmarks eller i en af Hertugdommernes Stcendersale noget Forflag derom maatte fremkomme. Dog blev en saadan
i sig selv neppe tilstrcekkelig begründet eller tilraadelig Beflutning ikke taget, og de kongelige Commissarier ved Stoenderne
saae sig derfor ikke befoiede til at modstette sig selve Forhaudlingen om de i alle Stoenderforsamlinger efterhaanden fremkomne Forflag om Stoendernes Forening, hvorimod de, efter
bedste Evne, sogte at overbevise Forsamlingerne om det Nbetimelige i allerede ved Jndretningens Begyndelse at andrage
paa saadan Grundforandring. Men naar Regieringen ikke
ved sin Magtfuldkommenhed künde og vilde holde dette TEmne
udenfor Stoendersalen, saa var det aldeles ikke at vente, at
Stoenderne enten i Danmark eller i Hertugdommerne vilde bie
ret loenge forend de baade der og her almindelig erkjendte
mangesidige Uleiligheder, der fulgte af Raadgivningens Adfplittelse i 4 forfljellige Stoenderforsamlinger, bragtes paa
Bane. Begge de danfie Stoenderforsamlinger vare og ligesaa
hurtige som den Slesvigfle og hurtigere end den Holsteenfle
med at fremboere Linstet om Stoendernes Forening; og jeg
tvivler paa at Forfatteren vil heraf gjore hine Stoenderforsam
linger en Brode. Men hvorfor begge Sort Stoender for den
famme Handling flal voere saa ulige Bedommelse undcrkastet,
vil det vcere vanfleligt at begribe. Det er dog aabenbart, at
de raadgivende Standers Forening for begge Hertugdemmer
var meget langt fra.Fornyelsen af den oeldre foelles og fra
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Danmark afsondrede Forfatning, og at alle de Grunde, som
man gjorde gjeldende for de danfle Standers Forening, ogsaa
i det Hele vare anvendelige paa de Slesvigfles og Holsteenfles
Det var ikke mindre mellem disse end mellem hine, med ganfle
faa Undtagelser, de samine Säger, der kom srem ved de af
sondrede Stander, og saaledes vare de mange med Raadgivningens Afsplitning mellem flere Standerforsamlinger forbundne Hammmger og Misligheder, som de danfle Stander
paaberaabte sig. ikke mindre gjeldende for Hertugdommerne;
og det var netop Betragtninger af det Slags, der fornemmelig lagdes til Grund for den Slesvigfle Petition i 1838,
fljondt denne ikke faa fuldkommen som den de Holsteenfle Stander (der af alle fire Standerforsamlinger senest
traadte frem med fligt Andragende) indgave i 1840, holdt
alle fra Landets aldre Ret og Privilegier hentede Grunde ude
af Sagen '). Allermindst künde de Slesvigfle Stander i det,
der var foregaaet i 1834, finde nogen saadan Tilboielighed
lil at feie sig efter Dnfier j Hertugdommerne, at de derfra
künde hente Opmuntring tii den ovennavnte Petition. Den
Dom, Forfatteren udtaler over hiin Slesvigfle Petition af
1838, staaer og i en fljarende Modsigelse med Maaden, hvorpaa dette Anliggende blev betragtet af begge danfle Standerforsamlinger baade i 1838 og 1840, ja man kan gjerne sige
eudnu i 1842 *)**). Man flal Heller ikke forend i 1840 i vor
Literatur finde nogen Udtalelse imod Foreningen af Hertug
dommernes Stander, hvilken man meget gjerne havde seet,
naar ligeledes de danfle Stander, hvilket vist nok da ufeilbar
maatte vare fleet, vare blevne forenede.
Der indbragtes iovrigt i den Slesvigfle Standerforsamling for 1838 meget videre gaaende Petitioner end den, som
Etatsraad Wegener har fundet faa formastelig. Men disseS

* ) S e e den HoLsteenfle Stcendertidende for 1840, S . 9 4 7 — 959.
* * ) Je vn for

m it S k r if t :

Heelhed", S . 2 4 — 31.

„Fo r

den danfle S t a t S Opretholdelse

i sin

256
Skjcebne vidner netop om hvor langt de SleSvigste Stcender
den Tid vare fra at attraae nogen Lssning af de Baand, der
bandt dette Hertugdomme til Danmark. Der indkom nemlig
af Cancellie-Secretair C lause n et Forflag om at andrage
paa, at den Slesvig-Holsteenste Landdags forfatningsmcrssige
Skattebevillingsret maatte overdrages til en forenet SlesvigHolsteenfl Stcenderforsamling, hvortil der knytteve sig et andet
af den siden saa bckjendte Peter Hjort Lorenzen, om en
fuldkommen Adflillelse af Hertugdommcrnes Finantser og Statsgjeld fra Danmarks, samt om en scrrlig Forvaltning af Her
tugdommernes Finantser og Statsgjeldsvcesen under en Directeur, der fiulde vcrrc den forenede Stcenderforsamling ansvarlig. Men begge disse Forflag bleve tilbagcviste uden at no
gen Komitee blev nedsat, og navnlig blev Lorenzen haardelig angrebet, i Scrrdeleshed af Hertugen af Augustenborg, og
det saavel paa Grund af Forflagets Jndhold, som fornemmelig
for den Fremfcrrd, som Han Harde brugt for at tilveiebringe de
Petition«', hvormed Han understpttede det '). Forncevnte For
flag kunnc saaledes ikke tjenc til Beviiö for den Paastand, at
den utykkelige Aand, der viste sig i de sidste Slesvigfle Stcrnderforsamlinger, allerede oprindeligviis var herskende, og havde
sin Spire i Maaden, hvorpaa Forsamlingen rar dannet.
Bemeldtc Forfatter har ei Heller dertil bcnyttet dem, hvilket
dog vel fornemmelig har sin Grnnd den, at det stcrrkeste af
hine Forflag kom fra en Mand, der siden, maaffee ncermest
foranlediget af den haarde Maade, hvorpaa Han vcd denne
Leilighed blev tilbageviist, antog en ganske anden politisk
Rolle, hvorvcd Han vandt at blive stillet i den overste Rcrkke
af «gte danste Patrioter. Men ligcsom ethvert Berits, Wegener har rillet fore for hiin Paastand, brister, saaledes ligger
der i det allerede Udviklede et uforkasteligt Beviis for det
Modsatte. Jeg kan imidlertid ikke undlade af det meget Stof,
der ligger for Alles Dine, fljondt Ingen syncs at rille see

') S e e den SleSvigste Stcenderforsam ling for 1838, S . 4 L S — 44S.
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det, endnu at fremtage tre af de paa den ferste Slesvigske
Standerforsamling behandlede Säger, der klarlig bevise, at
denn« ingenlunde gsorde sig til Tral af den Holsteeffe, eller ubetinget onflede stg den t Holsteen gjaldende Retstilstand, og ligesaalidet var beherflet af aristokratifle JntereSser, ligesomdetillige
vife, at Regjeringen ikke var angstelig for at gfennemfore end«
og meget indgribende Forandringer, fordi de havde fundet Modstand enten i begge Hertugdommernes Stcenderforsamlinger, eller
sarlig i den Holsteenske.
Den forste Sag, som jeg saaledeS flal ncevne, er den om
Toldvasnetö Forandring. Jeg flal ingenlunde udhoeve alle de
Enkeltheder, hvori denne Sag frembyder et Stof, som her var
at bruge, men knn holde mig til det, der var Hovedpunktet.
Den Holsteenske Forsamling staraadede i dens Fleerhed Udgivelsen af den i Udkast forelagte Lov, i Scrrdeleshed fordi den
Ophavelse af den enkelte Distrikter og Stander tillagte Toldfrihed, der var denö Grundvold, hverken künde findes retfardig eller henstgtsmassig forend den de Paagjeldende tilkommende Erstatning var udfundet, enten ved fri Overeenkomst,
der forst og stemmest maatte sogeS, eller paa retlig Maade.
Et Mindretal fandt vel at Lovcn, med de Forandringer, som
det foreslog, strar burde udgives, men knn under Forbehold af
Erstatning, og det meente, at hvad enten mindelig Overeenskomst künde erholdeö eller Godtgjorelsen flulde bestemmeS ad
RettenS Bei, maatte endelig Beflutning ikke tages inden Forflag dertil var bleven forelagt Stcendernc til Provelse og Bedommelse. I de Slesvigske Stander blev derimod Fleerhedens
Mening vasentlig overeenSstemmende med den, som i de Holsteenfle Standers var Mindretallets. Ved den »nder IsteMai
1838 udgivne Toldforordning, der, under Hensyn til adflillige
af Standernes enkelte Bemarkninger, var overeenSstemmende
med det dem forelagte Udkast, bleve de omhandlede Friheder
sta Iste Januar 1839 af ophavede under Forbehold af den
Erstatning, der maatte blive bestemt, men «den at der udtaltes noget om Maaden, hvorpaa den flulde udfindes. Denne
vigtige Reform, der gav Statsindtagterne en meget betydelig
17
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Tilvoert, blev saaledes gjennemfort, uden at Köngen bandt sig
til nogen af Stcrnderforsamlingernes Forflag, men isoer blev
Loven i hei Grad afvigende fra den Mening, der i de Holsternfle Stoender var Fleerhedens. At Privilegien«« der havde
stoerkere TalSmoend end i de Sleövigfke, maa vistnok tildeels forklares deraf, at der baade i Holsteen vare flere
og sterre Privileg«rede Districter, og at de klosterlige og
adelige Godser der havde en betydeligere Repräsenta
tion, end i Slesvig. Men hvor heit eller hvor lavt man
end vil anscrtte Virkningen as denne Forffjel, saa vidner
Sagen dog om, at de SleSvigste Stoender ikke flavifl gik i
de Holsteenfles Spor. Ogsaa viste det sig, at Regjeringen
end ikke tog i Betcenkning at gaae uden for begge StoenderforsamlingerS Raad, selv hvor det gjaldt at gjore en hoist
indgribende Forandring i de bestaaende Forhold, naar den
med fuld Overbeviisning erkjendte, at det almene Vel og
den fände Retsterdighed kroevede en saadan Forandring. Om
Erstatningen .kom iovrigt Regjeringen mindelig overeenS med
de Paagjoeldende inden Stoenderne i 1840 traadte stim
men, saa at intet videre Sporgsmaal om denS Udfindelse opstod. I biint Mellemrum havde og den Erkjendelse «nere og
mere udbredt sig, at Forordningen baade var retfoerdig og at
den vilde voere til Landets fände Vel, ligesom mail Heller ikke
gjorde sig Haab om ved fortsatte Modforestillinger at kunne
opnaae storre Erstatning, end den, der tilbodes af Regjerin
gen, der ikke ved Forordningen havde underkastet sig nogen
Regel med Hensyn til denS Bestemmelse. Der haveS i de
danske Stornders Historie intet Erempel paa en nden diöses
Samtykke foretagen Lovforandring af en saa indgribende Art.
Dette maa vistnok forklares deraf, at der Heller ikke her
fandtes nogen retlig begründet Tilstand, der i den Grad var
i Strid med alle Statsinteresser, som hine Toldprivilegier,
hvilke gjorde en paalidelig Ordning af Toldvoesenet over hele
Landet umulig. Men det staaer dog ligefuldt fast, at KongenS,
eller om man vil, den samlede Etats Kraft ingenlttnde ved
Stoenderindretningen var blevet svcekket; tvertimod vil man
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ikke, fra den Tid vore Konger regjerede Hertugdommerne llden
Stcrnder, finde Erempler paa en saa stör og med saa wegen
Rasthed gjennemfort Forandring i den hidtilvcerende Tingenes
Orden, det flulde da vcere den der stete ved Fdg. af ISde
Decbr. 1802, der dog ikke ganfle var af samme Natur*)
Forsaavidt nogle Mringer, som den Kongelige CommiSsartuS
havde brugt under Toldsagens Forhandling, gav Anledning til
den bekjendte PaastaAd om at den forogede Jndtcrgt, som dennye Toldlov for Hertugdommerne medforte, udelukkende fiulde
komme disse tilgode, saa kan det her vcere nok, at Regjeringen
ei gik ind paa denne Paastand, og at der altsaa ei kan vcere
Tale om nogen Slesvig-Holstenerne viist Begunstigelse.
Den anden Sag, som jeg her stal paapege, er den Forordning om Soindrulleringsvcesnet, hvortil i 1835 og 1836
Udkast blev sorelagt de Holsteenfle og de SleSvigste Stcrnder.
De forste erklcrrede sig, i dereS Fleerhed, aldeles mod denne
Lov, holdende for, at der deels efter den hidtil i Holsteen bestaaende
Tingenes Orden, deels af almindelige Grunde ikke i Fredstider
burde ved Tvangsforanstaltninger udtages Mandflab til Flaadens Bemanding, hvilket maatte kunne faaes ved frivillig Forhyring. I Stcrnderforsamlingen for Slesvig, hvor den factiste Tilstand hidtil og for en Deel havde vcrret en anden,
fik derimod den modsatte Mening Stemmefleerhed. Sagen,
hvori Falck var Referent, blev der behandlet med wegen Sagkundflab og i den bedste Aand, og det blev derved Regjeringen
saa meget lettere, uagtet den Holsteenste Stcrnderforsamlings
Modstand, i det Vcesentlige at scrtte den tilstgtede Reform igjennem, hvilket og stete ved Fdn. af 17de April 1838. Denne
gik end ikke synderligt ind paa de fra den SleSvigste Stcenderforsamlings Side foreflaaede Forandringer i det forelagte Udkast, navnlig paa Ophcrvelsen af Solimitdistrikterne.
Denne. der af bemeldte Stcrndersorsamling var understottet med
' ) PaplrpengeS Jndfsrelse ved Fd g. 5t« 3 a u . 1813 v a r vel i sig selv
en endn« stärkere F o rh o ld -re g e l-, men da den om
tgjen maatte opglve»,

et halvt A a r

saa kan den ikke her komme i Betragtntng.

17'
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vigtige Grunde, havde og lcenge varet under Sporgsmaal r
Danmark, men fandt stedse en saa bestemt Modstand i AdmtralitetetS-Collegiet, hvilket endog vilde have de i Solimildistrikterne fodte PersonerS Forbindelse med Sokrigstjenesten stjcerpet *), at Betcrnkelighederne beholdt Overhaand, indtil omsider
htin af de Slesvigske Stander foreflaaeve Forandring blev
jndfert ved Lov af 12te Febr. 1849, efterat der allerede i de
-Roeskildffe Provindsialstander for 1846/ i Anledning af det
da forelagte Udkast til en VcrrnepligtSlov, derom var gjort
Andragende, medens derimod den jydsie Stoenderforsamling
havde forkastet et Wndrmgsforflag i denne Retning. Her har
man ikke blot endnu et Erempel paa, at den Slesvigske Forsamling ikke lod sig beherfle af den Holsteensie, og at Regjcringen end ikke tog i Betoenkning at holde over fit Lovudkast,
selv i det, hvorimod begge Standerforsamlingerne erklcerede
*) S e e V ib o rge r Stcendertidende

for

1644,

S.

1 19— 122,

RoeSkilder Stcendertidende for samme A a r, S . 7 0 — 74.
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sig. Men man har her endog et flaaende Ercmpel paa at
just Forbindelsen mellem begge Hertugdommerne tjente til at
bringe ogsaa den Holsteenfle Lovgivning i OvereenSstemmelse
med den danste, Noget hvorpaa det var let at anfore flere
Erempler, medens Man stal have ondt ved fra den Tid af da
Slesvig kom under den danste KongeS udelukkende Herredom>ne at finde noget Erempel paa at den Slesvigfle Lovgivning
har, paa Grund af sin Forbindelse med Holsteens, fjernet sig
fra den danste.
Den tredie Sag, som jeg her stal ncrvne, er den om
Pressetilftanden i Slesvig, hvorom der indgik et Andragende
fra den forste Slesvigste Stcrnderforsamling. Dette Andra
gende blev sat i Bevcrgelse af den öftere forhen omtalte P et'e r H jo rt Lorenzcn, der under 16de Mai 1836 indforte
sit i saa Henseende indgivne Forflag i Forsamlingen og udviklede, hvorledeS Pressens lovbegrundede Frihed i Gjerningen
var ophoevet derved at den Slesvig-Holsteenste Regjering, i
Henhold til sin Jnstrur, ansaae sig berettiget til endelig og
med Udelukkelse af Avgang til Domstolene at afgjore Besvoeringer over Politiforbud mod trykte Skrifter. Forsamlingen
befluttede strar med stör Stemmefleerhed, at der i denne Sag
stulde nedscrttes en Comitee, og valgte til dens Medlemmer
Etatsraad Falck, der blev Ordforer i Sagen, Proponenten
og Viceprcestdenten Justitsraad Jaspersen '). Det nedsatte
Uvvalg anbefalede paa det Jndstoendigste det gjorte Forflag,
som og med wegen Varme blev understottet af flere Medlem
mer, hvortblandt Grev Christian Reventlow bor mcrrkes **),
hvem og Ordforeren takkede for Hans Barme, medens Han dog
erklcrrede sig mod nogle af denne gjorte yderligere Forflag.
Kun den kongelige CommissariuS talte mod Forflaget, hvorimod
iscer Ordforeren, ForflagSstilleren og Grev Reventlow af alle*
*1 Stcrndertidenden S . 344— 347, cfr. S . 281.
")

Som

foran

bemcrrkct v a r

denne i fin Egenffob som Besidder a f

Grevffabet S a n d b e rg en blandt de fire af K ö ngen uducrvute M e d 
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Kroefter löge sig af samme. Forsamlingen befluttede med 27
Stemmer en Petition ester Proponentens Andragende *),
hvorimod et Mindretal af 7 yttrede en afvigende Mening.
Denn« Minoritet var imidlertid enig med Fleerheden i Grundscetningen, at Säger af det omhandlede Slags burde höre under Domstolene, kun holdt den for, at dette ei for Tiden künde
gjennemfores, fordi der manglede Lovbestemmelser angaaende
Strafansvar for Trykkefrihedens Misbrug, og androg derfor
paa, at en Lov desangaacude maalie blive forelagt noeste
Stoenderforsamling " ) . Den S a g , der saaledes med stör
Stemmefleerhed, ja man kan i en vis Betydning sige med
Stemmeeenhed, gik igjennem i den Slesvigfke Stoenderforsam
ling, fandt nu i hoieste Grad Gjcnklang i vor Presse, og jeg
erindrer mig i Soerdeleöhed en velstreven Artikel i Kjobenhavnsposten, der med stör Barme tog sig af samme og flarpt
gjennemgik den kongelige Commissarii Jndvendinger. Andragendet gik nu ud paa at beholde den celdre Pressefrihed,
saaledeS som Hertugdommerue forhen havde havt den foelles
med Danmark, hvilken Trykkefrihed, efterat den som Folge af
det tydske Forbunds Beflutning var betaget Holsteen, dog var
med nogen Jndflroenkning vedligeholdt i Slesvig, men forst
ved en Praxis, der sogte Medhold i Jnstrurionen for Provindsialregjeringen, var kommet omtrent paa samme Fod som i
Holsteen. Forflaget hidrorte fra en Mand, som den Tid gik til
det Werste i den Slesvig-Holsteenfle Retning, og det blev
understottet af en Mand, som man hos os er blevet vant til
at regne til Spidsen af Slesvig-Holstenerne, og der var ikke
en Eneste af ForsamlingenS Medlemmer, der ikke i det Voesentlige bifaldt Samme. Det synes derfor, at denn« Sag
maatte voere nok for at overbevise Enhver, der vil tage mod
Overbeviisning, om, at den i Hertugdommerne horstende Hengivenhed for den indbyrdes Forbindelse den Tid ikke gik saa-

') Steendertidenden S . 945— 972.
" ') See 2010— 2015.
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vidt, at man i det ene, navnlig i Slesvig, skulde foretrakke
den Tilstand, som var og maatte vedblive i Holsteen, for den,
som man i sig fandt bedre, og hvori man var Danmark narmere. Ogsaa seer man, at der Heller ikke da i Forsamlingen
var Tanke om gjennem PressenS Forkuelse at nndertrykke Meyinger og Stemninger, som ikke vare et vist Partie tilpas.
Fornavnte Andragende blcv imidlertid kort og tsrt afflaaet
ved den nnder l2te Mai 1838 udfardigede Kundgjorelse til
de SleSvigste Stander angaaende Resultaterne af deres Forhandlinger i 1836*). Hvad man end fra andre Sider maatte
finde at dadle ved dette Sagenö Udfald, saa indeholder ogsaa
det dog et Beviis paa, at Regjeringen ingenlunde havde givet
Magten over Hertngdommerne i Stcrndernes Hcender. Jeg
veed imidlertid ikke, om den Mistankelighed, der i ethvert af
den davcerende Regjerings Skridt, forsaavidt Samme angik
Heriugdommerne, oiner en lonlig Virkning af Holftenernes
Lumflhed og dens egen blinde Godtroenhed, gaaer saavidt, at
man ogsaa i hiint Afslag vil söge en Eftergivenhed mod Holsteenfle Dnster. Men dette vilde ikke alene vare den meest
vilkaarlige Paastand, det vilde og have al indvorteS Rimelighed og en Rakke af klare Kjendsgjerninger mod sig. Foruden
hvad der ligger i det nylig Anforte om Sagens Gang i den
Slesvigske Forfamling saavelsom om de Personligheder, som
deri toge Deel, lader det sig end ikke tanke, at der fra Holsteenst Side stulde have viist ssg nogen Lyst til at trade i
Veien for den friere Presseforfatning i Slesvig, som detteS
Stander med saa megen Jver vilde havde. Man var i Hol
steen ligesaalidt som i andre tydfle Forbnndslande tilfreds med
de Jndskrankninger i Pressefriheden, som vare udgaaede fra
Forbundsdagen, og medens man nu ei künde gjore sig Haab
om at faae disse Jndflrankninger havede i Forblindslandene,
var det dog en Tilslugt at have et censurfrit Benne- og Naboland, hvori man künde faae det trykt, som Censuren hjem-

* ) Stirndertidenden S .

13.
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me ei vilve tilstcrde. Strar esterat Censuren var indfort i
Holsteen, saae man og dets Forfattere at benytte den Slesvigfle Presse. Dette var netop den noerineste Grund til at
Regjeringen fandt ei ganfle at kunne lade det blive ved den
celdre Trykkefrihedstilstand i Slesvig, der var den samme som
den vi havde i Danmark indtil 1799 ; men fandt den Anordning fornoden, der udkom under 22de Febr. 1820. Denne
gik dog ikke videre end til at styrke det Boern, som de crldre
Anordninger havde villet reise mod Trykkefrihedens Miöbrug,
ved ar tilfoie den Forpligtelse, strar at aflevere et Eremplar
af hvert trykt Skrist under en vis Storrelse til Politiopsynet,
som Forordningen 27de September 1799 med en liden Forskjel i Henseende til Arketallet havde paabudet sor Danmark,
og det uden dermed at forene det ved Placaten af 13de Mai
1814 befalede forelobige Eftersyn, hvorved Trykkefriheden i
Danmark var blevet forqvaklet ^). Jeg tor og paastaae, at
det Kieler Correspondentsblatt og andre Holsteenske Blade toge
Ordet sor den Slesvigske Pressepetition, fljondt jeg ikke har disse
Blade ved Haanden, og Heller intet Scrrligt i saa Henseende
har bevaret i Hukommelsen, fordi der alveles ikke passerede
andet end hvad man maatte vente. Vel antager jeg, at det
Slesvig-Holsteen-Lauenborgfle Cancellie, og deriblandt Overprocureuren, der som Kongelig Commissarius i Slesvig af
alle Krcrfter havde forfoegtet den ved den antagne Fortolkning
af Regjerings-Jnstrlirionen") der indforte Trykkefrihedstil
stand, sogte at h«vde denne. Men dette har dog ingenlunde
vcrret af Tilboielighed til at holde Hertugdommerne sammen i
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et Forhold, hvori de ikke selv onfiede det. Aarsagen har derimod ligget i deres ForestillingeromselvePreSsefriheden og Midlerne til at raade Bod paa dens MiSbrug; men bisse ForeMinger vare i det mindste ligesaa bestemte hos alle, der ellers
havde Jndflydelse paa hiin Petitions Skjebne. Navnlig havde
Köngen selv i slere Aar faltet en levende Uvillie over den
Misbrug, som her blev dreven mod Pressen. Til den adle
KongeS Wre vare det bemarket, at denne Stemning var aldre end den Tid, da Pressen begyndte igjen at faae nogen
pvlitisk Betydenhed. Den havde, saavidt jeg künde marke, sin
Rod i Hans inderlige Modbvdelighed sor de nedrige Angreb
paa Medborgeres Wre, der en Tivlang gik ud fra Raketten
og andre SmudSblade, saavelsom fra den haslige Maade,
hvorpaa et vist Parti, der vilde betragtes som Kirkens og
Kongemagtens troe Vogtere, med Kongeloven og LandSloven i
Haanden fegte at opagge Regjeringen og Folket mod de Universitetslarere og Praster, i hvis Lare de ei fandt bogstavelig
OvereenSstemmelse med den ved hin« Love omhegnede Tro,
eller hos hvem de künde udspeibe nogen om end nok saa
rivasentlig Afvigelse fra de befalede riMelle Former. Det var
ikke uden en vis Uvillie at Köngen gav efter sor de juridifle
Betankeligheder, der vare i Veien sor at standse hvad den
umiddelbare Rets- og Sadelighedöfelelfe saa bestemt fordomte, og
Cancelliet maatte til den Tid fra mange Sider Here ilde fordi
der ei blev grebet ind. Men ogsaa da Dagspressen begyndte
at rage sig ivrigt af Statens indvortesog udvorteö Anliggender,
var den Maade, hvorpaa den gjorde bette, lidet skikket til at
forandre hin Köngens Stemning, og ligesom adflillige umid
delbare Rescripter vise, hvor meget det var Köngen om at
Mre at hemnie det foranncevnte Uvcrsen *), saaledes blev Han
' ) Je g
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i
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og i Soerdeleshed tilboielig til i det mindste med Hensyir til
Bladlitteraturen at indfore en Tilstand liig den, der havde
bannet sig i Hertugdommerne og navnlig i Slesvig. Der ere
vistnok endnu Adflillige, der I>ave i Erindring, hvorledes et
herom udbredt Rygte fremkaldte den i Begyndelsen af 183Z
indgivne med en Mcengde Underskrifter af heit anseete Moend
forsynede Petition, saavelsom det ikke mindre bekjendte Rescript af 26de Febr., der er at lcrse i Kollegial-Tidendcn
og i UösingsSamling, og som foranledigede Trykkefrihedsselflabet. Köngen, hvis Resolution vidner saavel om Hans Selvfolelse som om Hans Mishag med hiint Andragende, der var
af en da ganffe uscrdvanlig Natur, vilde naturligviis ikke
gjore Regnflab for hvorvidt Han havde nceret den Tanke,
hvorimod hiin Petition var rettet. Ud'entvivl vedligeholdt sig
den Mening, at en Forandring af foranforte SlagS havde
vcrret paatcenkt, og man var vel i nogen Tid i Tvivl om
hvorvidt den ikke endnu künde vcrre at vente, men man kom
dog snart til den Tro, at den var opgivet, og dette tilflrev
man fornemmelig Petitionen. Jmidlertid erfarede jeg, at der
tillige hoS nogle af dem, der ivrigst havde taget Deel i Peti,
tionen og det strar derefter stiftede Trykkefrihedsselflab, var
en Mening om at jeg, men ogsaa jeg alene blandt KongenS
Raadgivere i denne Sag havde fraraadet den vaatcrnkte For
andring. Skjondt jeg til hiin Tid bevarede hvad der om alt
dette var mig bekjendt i dyb Hemmelighed, sinder jeg dog nu
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ingen Betcenkelighed ved at bekroefte, at det, der saaledes blev
antaget, i det Vcesentlige forholdt sig rigtigt, da jeg derved
uden at komme Nogens, vcrre sig Levendes ekler Dodes, Wre
for »crr, kan oplyse et ikke uvigtigt Punkt i vort offentlige
Liv. Det var iovrigt, som allerede bemcerket, kun med Hensyn til Bladlitteramren at Sagen var sat i Bevcrgelse, og den
dreiede sig fornemmelig om det Sporgsmaal: hvorvidt nogen
Jndskrceukning künde skee i den hidtil lovhjemlede Frihed, uden
at Stoenderiie forst bleve raadspurgte. Jeg har blandt mtne
Papirer fundet Concepterne til to Betcenkninger, jeg deöangaaende har afgivet (saadanne Concepter har jeg ellers meget
sjeldent opbevaret), og jeg har gjennemlcrst dem med Tilfredshed, forsaavidt jeg den sinder Stadfcrstelse paa hvad jeg var
mig bevidsi om den Fasthed, hvormed jeg stedse holdt over
hvad der var min Overbeviisning, ligesom jeg ikke kan andet
end finde mine Slutninger i alle Sagens Dele rigtige *). Med
alt det er det, under Tingenes senere Gang, ofte faldet mig
ind, om jeg, forsaavidt jeg maatte have vcrret Medaarsag til
at den paatamkte Forandring blev holdt lilbage, ikke derved
har gjort mit Fcrdreland en siet Tjrneste, noget der og stundom er blevct mig forekastet af dem, der havde vcerct for en
saadan Forandring. Da jeg imidlertid ikke blot har handlet
efter bedste Overbeviisning, men, som jeg med fuld Fortrostning antager, ogsaa efter en fra det Standpunkt, hvorfra
Sagen da maatte fees, velbegrundet Overbeviisning, saa kan
jeg dog intet have at bebreide mig. Men de hadefulde og forhaanende Uttringer, hvormed jeg i adstillige Aar blev overosi
i vore Blade, som TrykkefrthedenS Fjende, have og saa meget
mindre kunnet gaae mig til Hjerte, som min Bevidsthed sagde
mig, at hviö jeg havde feilet i dette Anliggende, saa har bet
vcrret i en ganffe modsat Retning af den, hvorfor jeg er ble' ) Maaffee jeg engang mebdeler fenicevnte Betoenkninger i dcres Heelhed; jeg vilde gjerne have gjort det ved denn« Leilighed,
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vet angreben. Jovrigt maa jeg tilfoie, at jeg allerede den
Tid var overbeviist om, at den Tilstand, hvori Plakaten af
2den Oktober 1810 og I3ve Mai1814 havde bragt vor
Trykkefrihed, var saa uholdbar, at jeg vilde have voeret meget
villig til at ombytte den med en til Blade og Skrifter paa
ganste faa Ark indflrcenket virkelig paa tilstroekkelig Lovhjemmel
hvilende Censur, hvorimod der, hvad de storre Skrifter angaaer, blev at forholde efter Forordn. 27de Septbr. 1799.
Men hvad jeg maatteholde fast ved var, at det, nu da
Stoenderindretningen var blevet aldeleS ordnet ved Forordn.
15de Mai 1834, vilde stride mod der ved Anordningen af
28de Mai 1831 givne Tilsagn, at gjore en saadan Forandring uden forst at raadsporge Stoenderne. Dette vilde vtstnok
ogsaa efter den hele Stemning have voeret aldeleS utilraadeligt, medcns Heller Ingen vilde tilraade, at gaae til Stoenderne
med en saadan Lov.
Skjondt nu saaledes den Tanke, at bringe den danste
Trykkefrihed i noermere Overeensstemmelse med den, der havde
dannet sig i Sleövig, og som formeentlig havde faaet Hjemmel ved Jnstruren for Provindsialregjeringen, blev opgivet, saa
bortfaldt dog derved ikke den Mening, at denne Tingcnes Or
den i sig var at foretroekke for den som fandt Sted i Danmark. Hvad der feuere var foregaaet, bestyrkede endog Kön
gen saavelsom Hans indflydelsesrigeste Raadgiver« i den Me
ning, at der ad den ordentlige Retsvei ikke var meget at udrette til at hoemme PreSsenS MiSbrug, der snarere vare i Tiltagende end i Aftagende. Da Köngen fandt det nodvendigt
at foretage noget i denne Retning, bifaldt Han dog, at der
gjordes Forsog paa ved et Stoenderne forelagt Lovudkast at
styrke det Voern, PreSseloven stulve indeholde *); men da
hanö Forventning om dette Middels Virksomhed, som begribeligt er, kun var saare indstrcenket, sogte Han ogsaa at give de
»vrige Midier, hvortil Han i de gjoeldcnde Love fandt nogen

") Je v n fe r dette S k r if t

tste B in d , S . 272.

269
Hjemmel, den muligste Kraft, hvilket til Erempel kan fees af
Rescriptet af lOde April 1836 *). Af denn« Stemning er
det let at forklare sig, at forncrvnte Slesvigfie Petition ikke
blev taget i Betragming; og jeg fkulde haabe at man, ester
alt hvad jeg her har forklaret, vil finde, at enhver Formodning
om en lonlig Slesvig-Holsteenst Jndvirkning, som man her
künde have Lyst til at opstille, ikke allen« vilde vcere grebet af
Lüsten, men endog staac i Modstgelse med afgjorte KjendSgjerninger.

M ll.
Hvad der nylig er ndviklet om fiere Sägers Gang i de
to forste Stcenderforsamlinger for Hertngdommerne, turde til
Overflodighed bekrcrfte, hvad der forhen af selve Maaden,
hvorpaa ProvindstalstcrnderneS Jndretning blev ordnet, er beviist, at der til den Tid aldeles ikke var noget som künde opvcekke rimelig Frygt for at Slesvig-Holsteenfle Vnfler eller
Jnteresser derigjennem bleve fremmede til Afbrcek for danfle.
Der vilde endnu i StcenderneS Historie fra sammes forste Tider vcere mange flere KjendSgjerninger af lige Beflaffenhed at
finde, men jeg har anseet det fornodent at give de enkelte,
som jeg vilde benytte, en saadan Udvikling, at deres Beviiskraft maa blive ret indlysende, endog for dem, der ere stärkt
indtagne for den modsatte Mening, og for ikke at blive for
vidtlostig, har jeg maattet lade meget ligge af det andct
Stof, der frembod sig. Det vilde derimod vcere mig saare
kjcrrt, om En eller Anden fkulde finde fig opmuntret til at eftergranfie Stcrnderneö Aarboger, for at prove hvorvidt der
enten i selve de paaberaabte KjendSgjerninger, naar diSse noiere
betragtes, eller og i Andet hvad der til hine Tider foregik i
Stcenderne, maatte vcere noget som svcekkede det Beviis, jeg
har fundet i de af mig udhcrvede Säger. Jeg er ganfke vis
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Paa, at flig Provelse blot vil tjene til at bestyrke, hvad jeg
her har anfort.
Jovrigt maa jeg bede, at man holder sig klart for Die,
hvad det er som fra andre Sider er blevet paastaaet og fra
min modsagt. Jeg er langt fra at ncegte, at der ved Provindsialstanidernes Jndforelse blev lagt en Spire til den Splidagtighed mellem de under Köngens Scepter forenede Folk, der
fiden har faaet en saa frodig Vcert; jeg har tvertimod udviklet hvorledes jeg fra forst af havde noeret Frygt for dette
Onde og ved flere Leiligheder bragt Midler i Forflag, der efter min Overbeviisning vilde have kunnet raade Bod derpaa.
Men naar det paastaaes, at den uheldbringende Spire laae i
de scerlige Bestemmelser, som det lykkedes Holstenernes List at
bevirke til Befordring af deres Statens Sammenhold truende
Dnfler, saa har jeg klarlig beviist, at der ei alene aldeles in
tet var i den Jndretning, der under 15de Mai 1834 blev givet Stcrnderne, som med noget Skin dertil kan henforeS, men
at ogsaa Sagcrnes Gang i Stcendernes forste Tider vidner
om at der, navnlig i den SleSvigste Forsamling, ingen Retning var til at losne Foroindelsen med Danmark, og at den
Holdning, Regjeringen iagttog, paa det Bestemteste viser, at
den stod fast paa hvad den til det Heles Vel havde sundet
nodvendigt, om der endog vttrede sig Modstand i Hertugdom
mernes Stcrnder.
Jeg kommer nu tilbage til de ovrige under 15de Mai
1834 udkomne Anordninger for Hertugdommerne, der, efter
Wegen er, endnu stcerkere end Stcrnderindretningen selv stulde
vidne om den Magt, som den Holsteenste Herstesyge havde
faaet over Köngen og Hans Raadgivere. > Vel findes det oven
Eide 215—223 i Forbindelse ined det der anforte Sted af mit
Skrift: „For Opretholdelsen af den danfle Stat" o. s. v., be
viist, fra hvilke fuldkomne MiSforstaaelser saavel af den forhenvoerende Tingenes Orden som af den, der blev hjemlet ved
hine Anordninger, disse Anker gaae ud. Men de Stemmer,
til hvilke man fornemmelig har lyttet, have nu i saa mange
Aar «afbrudt fort denne Tale, at den er blevcn til en Troesar-
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nkel. Skjondt nu Wegen er aldeles Intet har sagt, som
künde tjene til denS Begrundelse, saa maa dog hanS Anseelse
bidrage til at styrke hiin Tro. Jcg har derfor, saa overflodigt det end künde synes, og saa fortrcedeligt det end af flere
Aarsager er mig, dog fundet det tilraadeligt endnu at belyse
nogle af Hans Mcddelelser og Bemcrrkninger, der let under
denne Stemning künde gjelde som Grunde, ja som afgjorende
paa Kjendsgjerninger hvilende Grunde.
At Frederik den Sjette knn ved de Forforelseskunster, som
sattes i Gang af den holsteenske Herstesyge, der blandt Kön
gens „hoitbetroede og indflydelsesrige Mcrnd havde sine mcrgtige Reprcrsentanter, har kunnet lade lade sig forlede til det
uhyre Misgreb", at stabe en fcrlleds saakaldet Provindsialregjering, flal, ester Wegener, vcrre klart deraf, at Köngen
nylig, navnlig gjennem en Skrivelse fra Cancelli-Prcrsident
Grev Otto Moltke til Verbitter Grev Rantzau den 3die No
vember 1830, bestemt havde udtalt, at Han aldrig vilde
rilstede at SleSvig og Holsteen fik en fcelledö Forfatning. (S. 247 —248, kfr. S . 240— 241, 465-466).
Men det er kun ved et ubegribeligt Tankespring, at der kan
findes Modstgelse mellem hiin Beslutning og denne Uttring.
Den nye fcrlles Provindsialregjering udgjorde dog ingen Forsatning og frembod aldeles ikke de Betcenkeligheder, med Hensyn til hvilke Köngen paa ingen Maade vilde indromme en
fcrlles Forfatning. Medens denne vilde have betaget Ham
Magten til at udstrive de Skatter og giere de Forandringer
i Lovene, som Han maatte finde fornodne til Bedste for den
hele Etat, hvoraf Hertugdommerne kun udgjorde en Deel, saa
labte Han intet af denne sin Magt ved at adstillige i begge
Hertugdommerne forekommende Anliggender, der ncrsten altid
vare uden politist Interesse, ligesaavel paa det underordnede
Trin, som de hidtih stedse havde vcrret der paa ct hoiere,
betroedes et fcrlleS Collegium. Foruden at det ganste beroede
paa Köngen at bescrtte dette ProviiHstal-Collegium med Mcrnd,
som havde Hans Tillid, saa var enhver af Samme tagen Bestutning underkastet Rettelse og Forandring af de Collegier i
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Hovedstaden, hvvrunder hine Anliggender freindeles fom hidtil
bleve henhorende, for ikke at tale om KongenS egen hoieste
Myndighed, der blev aldeles usvcrkket. Den nye Provindsialregjering havde derhoS at rette sig efter alle de Forsirifter,
som fra de hoiere Regjeringsmyndighcder maatte giveS den.
Det vilde end ikke have vcrret i mindste Modsigelse med den
paaberaabte Tilkjendegivelse, om Kongeil havde bevilget fcrlleS
raadgivende Stander; thi disse dannede ingen Forfatning
og medforte ikke den ovenberorte Formindflelse i Köngens
Magt til at give de Love og gjore de Foranstaltninger, som
med Hensyn til det Heles Vel fandtes fornodne. At dette
ikke blot i Begrebet, men og i Virkeligheden forholdt sig saaledes, derpaa indeholde de oven S . 257—269 anforte Kjendsgjerninger uforkastelige Vidnesbyrd. Den paaberaabte Skrivelse
fra Cancelli-Prasidenten kan og saa meget mindre forklares om
raadgivende Stander, som den er fra cn Tid, hvori der endnu ikke var tagen nogen Beflutning om slige Standers Jndforelse eller noget derom bragt til Omhandling; navnlig var
den af Ridderskabet attraaede falleS Forfatning, hvorom Bre
vet handlede, ingenlunde indffranket til Raadgivning. Da
Köngen kort efter kom til den Beflutning at indfore raadgi
vende Stander, fandt Han imidlertid ogsaa Betankelighed ved
at gjore disse falles for begge Hertugdemmerne, idet Han antog, at dette Slags Stander dog vilde faae en moralfk Jndflydelse, der vilde »arme sig bcfluttende Standers. Heri var
Han og saa fast, at der vist ikke var nogen i Hans Raad,
som ansaae det muligt at rokke Hans Forsat. Men, uagtet
Köngen saaledeS vist nok var og stedse vedblev at vare vderlig forsigtig i at knytte Hertugdommerne narmere >il Hinanden
end de vare, saa vidste Han for vel at bedomme Forholdene
til ogsaa at angsteS for, ved den Omdannelse af den hidtilvarende provindsielle Regjering, der var blevet nodvendig for
Hertugdommerne, at gjore den nye Regjering falles for dem
begge. Han erkjendte, at Henne i alle Henseender blev afhangig baade af Köngen selv og af de Ham narmest staaende Regjeringsmyndigheder, der hidtil havde havt og fremdeleS be-
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holdt netop dm samme Myndighed som forhen, uden Forogelse
og uden Formkndflelse.
Forfatteren figer, at da de ovenmeldte hoitbetroede og
indflydekfeSrige Mtrnd ikke künde kränge igjennem med deres
Anfler om et forfatning smoessigt Fcelledsstab ved Skcendernes Forening, saa opgave de for det forste klogelig *)
dette Punkt, og kastede fig derimod desto kräftigere paa en an
der, Bestrcrbelse, nemlig den at tilveiebringe et ad min istrativt Foelledsffab i enkelte af Statsforvaltningens Grene, saa
mange som det vek var muligt **). Jeg veed ikke, om For
fatteren har nogen Historist Hjemmel for hvad Han anforer
om denne listige og heftige Bestroebelse. Det synes rimeligt,
at Han maa gründe en saadan Sigtelse paa en Overlevering,
til hvilkm Han scetter stör Tilltd; men om end nogen Gisning i saa Henseende er faldet mig ind, sinder jeg det dog
utilborligt paa en blot Formodning at noevne eller betegne
Nogen. Kun det vil jeg bemcrrke, at jeg, hvis Han stulde
enten offentlig eller privat ville opgive mig sin Hjemmel, uden
Tvivl vil vcrre istand til at oplyse dennes Uvcerd. Jeg for
min Deel veed ikke Nogen af dem, der i fjerneste Maade
künde henregnes til Köngens hoitbetroede og indflydelsesrige
Momd, med Hensyn til Hertugdommernes Säger ***), der til
den Tid, Stcenderindretningcn stod paa, tog Ordet for en
Forening af de raadgivende Ständer, endnu mindre for en
Forfatning, altsaa Heller ikke for en fcelles Forfatning. Ei
Heller var der nogen af disse, som enten var de fleSvigholsteenste Lnster hengiven, eller til hvem Reprcrsentanterne for disse Auster havde nogen Tillid. Den
' ) D iss e to O r d findcS «i med sed« Bogstaver hos Wegener.
Jevnfor herved det oven S . 2 1 8 — 2 1 S A ufsrte.
J e g m aa herved bede eriudret, at jeg ikke horte til dem, der havde
nvgen Ste m m e over de omhaudlede S p -rg s m a a le , der laae aldelrudenfor m it davarend«
StcenderneS A fsondriag
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Maild, der, ved Eiden af Prcesidenten for det Slesvig-Holsteen-Lauenborgste Cancellie, til hvem Wegen er ikke synes at
have nogen Mistanke, havde den storste Jndflydelse paa Behandlingen af Hertugdommernes Anliggender, var upaatvivlelig
den davcerende Overprocureur Hopp. Ligesom nu Wegener
S . 242 vidner, at Köngens betroede Mcend ikke havde Tillid
til Augustenborgerne, saaledes findes der Eide 488 og 495—496
et Brevstykke, hvorefter Hopp stod i et flet Lys hos disse. Ogsaa vifer et andet S . 463 meddeelt Brevfragment at Prindsen
endog havde gjort baade Ham og davcerende Canzler ved den
Slesvigfke Overret Spieß mistcenkelige hos Köngen som
Mcrnd, der, om ikke selv Demokrater, dog lode sig fore i Ledebaand af demokratifl findede Slesvig-Holstenere. Ogsaa indeholde de flesvigste Stcrndertidender Spor nok af Hertugens og Prindsens Tilboielighed til at fortrcrdige Hopp, som
CommiSsarius i disse Stcrnder, ligesom det og fees, at Han
paa ingen Maade vilde boie sig for dem. Denne Mand, der
nod Köngens ganste scerbeles Tillid, og var Köngen og det
monarkiste Princip i hoieste Grad hengivcn, var Heller ingen
Ben af Ridderftabet. Vel havde Han ingen Tilboielighed til
at gaae denne Stand for ncrr, men Han havde Heller ingen
Lyst til at hcrve den i Veiret, saalidet fom Han erkjendte, at
dens crldre forfatningsmcrssige Rettigheder endnu vare i Kraft,
eller at den iovrigt knnde gjore Fordring paa andre Rettighe
der end dem, der siden de gamle Stcrnders Ophor stedse havde
vcrret den indrommede. Uden Tvivl var Hopp Forfatter til
den körte og fyndige og derhos noget spidse afvisende Resolu
tion af 27de Mai 1831 paa det af den beständige Deputa
tion af de Slesvig-Holstcenfle Prcelater og Riddersiab under
7de April ncestforhen indgivne Andragende, gründet paa hele
Corpsets saavelsom de ovrige Godsbesivderes (non roosptorum) Beflutninger, ved hvilket Andragende det samlede Corps,
i Henhokd til derom forhen indgivne Forestillinger, bragte de crl
dre og efter dereS Paastand Ne ophcrvede Landsrettigheder i
Erindring, og paa Grund deraf begjcrrte, at der maatte giveS
det Leilighed til i fcrlleS Forsamlinger at overveie den da be-
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fluttede Jndretning af raadgivende Provindsialstcrnder forinden
samme blev indfsrt "). Forhandlingerne i de to Stoenderforsamlinger for Hertugdsmmerne, hvori H s PP var Commissarius, vife og, at Hans Forhold til Ridderskabet var temmelig
koldt. Han havde isvrigt, som til hiin Tid de fleste andre
Mcend fra Hertugdsmmerne, der havdc Embede i den fcrlles
Etats Hovedstad, mange venflabelige Forbindelser sammesteds,
og var her saa tilfreds, at Han Wert ikke var gaaet tilbage
til Hertugdommerne, saafremt Han havde havt Christian den
8deS Fortrolighed i den Grad, som dennes forevigede Forgoengers. Forsatteren har S . 229 —230 omtalt den „udforlige og
grundige Gjendrivelse af Ridderflabets Klageflrift", som Cancellie - Proesident Grev Otto Moltke i Begyndelsen af 1823
havde tilstillet Udenrigsministeren til Benyttelse paa Forbundsdagen, men de Moend, som da havde gjort saa god Tjeneste
mod Ridderflabets Fordringer, og deriblandt Grev Moltke og
Hopp, vare gjennem hele det Tidsrum, hvori der handledes om
de Jndretninger, der traadte frem den 15de Mai 1834, Medlemmer af Cancelliet, hvor den Sidstnoevnte endog siden 1823
havde faaet en meget forsget Betydenhed**). De Forandringer, der imidlertid vare foregaaede i Statsraadet, vare Heller
ingenlunde af den Natur, at dets Retning i foranforte Henseende fluide have forandret sig. Bel har den Mening fundet megen Udbredelse, at Prinds Christian var de SlesvigHolsteenfle Theorier scrrdeles hengiven, men at dette er en aldeles nrigtig Forudsceming, frcmgaaer netop af Wegeners
*) Dette Andragende med derpaa afgivne Resolution, der kan loeseS
i C o ll. T id. for 1831, N r . 26, har W egener ikke omtalt, medenS
Han

lcrgger megen Bcrgt vaa ganste l-se Bersrelser af Ridderffa-

bets til hiin Tid foretagne S k rid t, der findes i Christian den 8des
vrivate Optegnelser.
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Meddelelser. Fra Köngens anerksendte Raadgivere kan saaledes den Forforelse ikktz vcrre kommet, hvorfor til hiin Tid
Kvngen, og med Ham Landet, flal vcrre blevet et Bytte. Forfaavidt den skulde hidrore fra Jndvirkninger andensteds fra,
saa er det i sig selv usandsynligt, at disse kunne have overvunvet en saa fast Retning hoS Köngen og Hans Raad.
Men desuden har Wegener, som dog alle Mdler til at gjore
Opdagelser af det Slags have vceret til Raadighed, ikkevceret istand
til at anfore Roget, der künde give Formodningen om en
saadan Jndvirkning noget Ekln. Hvad Han har meddeelt om
Bestrcebelser, der skulle vcrre anvendte for at tilveiebringe en
til de da i Hertugdommerne herskende Dnfler fvarende
Ordning af de da under Sporgsmaal vcrrende Jndretninger,
er til en ganffe sorunderlig Grad magert og intetsigende.
Foruden nogle Uttringer af Hertugen og Prindsen af Augustenborg, hvorom det ialfald af Hans Fremstilling fremgaaer, at de have vceret uden al MrkniNg, fynrs Han ikke
at have fundet andet i de mange Papirer, Han har havt
til Brug, end et Brev fra Verbitter Grev Rantzau til
Prinds Christian, der er meddeelt S . 477—479. Dette Brev
bliver flere Gange omtalt som et seerdeles mcerkellgt AktstyKe;
blandt Andet anfpres det S . 265 som et Beviis paa Ridderfiabets Jndflydelsn i Kjobenhavn, og det bliver allerede
udhcrvet som noget Seerdeles, at denne Prcelat corresponderede med PrindS Christian selv ( ! ! ! ) og forestillede
Ham, hvorledeS en Forening af Steenderforsamlingerne vilde
gjennem Slesvig stkkre det danfle Monarkie Besiddelsen af
Holsteen. Da dette Brev er af 1836, kan det allerede
af den Grund ingen Jndflydelse have havt paa Bejlutningerne af 1834, hvilke desuden netop vare imod en saa
dan Forening. Me» Wegener lader os derhos i Uvished
om den Opfatning af Brevet, hvorpaa Han grunder den
Vigtighed Han tillcrgger samme. Det knytter sig til en foregaaende indbyrdes Correspondence, der efter Noten 600 S .
477 er tilsiede, men som ikke meddeleS. Saaledes som det so
religger og som jeg ellers har Grund til at antage vidner
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det netop om en soerdeles Hengivenhed >for det danfle Monarkies og det danfle Kongehuses Jnteresser, tdet Grev Ran
zau nemlig antager. al Holsteen i 1806 retsgyldigen er blevrt indlemmet blandt de Kongelige danfle Arvelande og at
dette ikke künde tabe sin Kraft ved Jndtroedelsen i det tydfie
Forbund. Dersom denne Paastand, hvis fidste Leed vistnok
ikke med noget -Reitens Skin lod stg modstge, stod fast i sin
Heelhed, saa vilde de Vanfleligheder for det danfle Monarkieö Bestaaen, som da vare begyndte at dukke op, have
vceret bortfjcernede. Forsaavidt Ranzau Mge yttrer, at
Hcrtugdommernes Forbindelse vilde tjene til at sikkre Danmark Bestddelsen ogsaa af Holsteen, saa indcholdes der i det.
Weg euer har fundet for godt at meddele af Brevverlingen,
intot om den Tankegang, hvorved Han var kommet til dette
Resultat; ester hvad der lod sig flutte af Paastandene om
det danfle Kongehuses ligesaa stärkt begrundede Arveret i
Holsteen, som i Slesvig, vilde vist det Hele have Prag af
Omhu for den faelles Etat. Dersom Forfatteren imidlertid antager, at det ikke var crrlig meent med hiin Paastand,
men at den kun var anlagt paa at mislede og forfore, veed
jeg ikke hvorledes Han vil begründe dette. Ester Maaden, hvorpaaGrev Ranzaus Brev er omtalt, i det strar forhen (S. 475—
476) mcdderlte Brudstykke af Prindsens Dagbog , er det ikke
usandsynligt at denne, ligesom Wegener (S. 277 og 285), har taget
Jndrommelsen med Hensyn til Patentet af 1806 til Jndtcrgt,
men derimod er det deraf klart, at Prindsen ei har ladet sig
omstemme med Hensyn til Sporgsmaalet om Dnfleligheden af
Stcendernes Forening, hvoraf Han stedse, baade som Prinds
og som Konge, var en afgjort Modstander. Ridderflabet vilde
vist Heller ikke vedkjende sig Jndholdet af hiint private Brev,
hvori Rantzaus Hengivenhed for Danmark og det danfle
Kongehuus og i Scrrdeleshed for PrindS Christian oiensynlig har havt Overhaand over Hans Interesser for Ridderflabetö
Paastand. Det er holst mcerkeligt, hvor aldeles ubrugbart til
Hensigten dette Aktstykke er, det encste fra hiin Tid forfatteren
har kunnet levere til Boviis paa de kräftige Bestroebelser, som i
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Tidsrummet fra 1831—1834 skulle vcere anvendte paa at flaffe
de Slesvig-Holsteenste Jnteresser en utilbvrlig Jndflydelse paa
de Jndretninger, som da vare i Vcrrk.
Men jeg maa med Hensyn til den i 1834 oprettede Provindsial-Regjering endnu gjore den Bemcrrkning, at den in
genlunde var til noget scrrdeles Behag i Hertugdommerne.
Vistnok fandt det Bifald, at den blev fcelles' for begge Hertugdvmmerne. Saafremt Regjeringen nu, da det var blevet
nvdvendigl, fra de hidtilvcrrcnde Orcrretter i Slesvig og i
Glückstadt at stille den administrative Myndighed, som de hidtil havde hast, ved Siden af de nn til Justitien inbstrcrnkede
Overretter havde oprettet to sorstjellige administrative Collegier (vel og tjllige to overste Domstole), saa vilde denn« Öd
sten afKrcefter for at faae en for Forretningerne mindre gavnlig Jndretning, have vcrret et Tegn paa en Attraae efter at
svcekke den da af Ingen omtvivlede administrative Forbindelse
mellem Hertugdvmmerne, og det forenet med en smaalig, uklar
Mistoenkelighed. Men derfor var Jndretniiigen dog ikke videre kjcrrkommcn, og jeg troer at de fleste og meest betydende
Slesvig-Holstenere ligesaa gjerne vilde have ladet det blive ved det
Gamle, hvts dette ellers havde vcrret gjorligt. Ligesom deri
ikke künde oines nogen Vei til en »viere Forbindelse mellem
de to Hcrtugdvmmer, vare alle Partietö Grene lidet tilfredse
med dette nye Regjerings-Collegium. En mcrrkelig Prvve paa
den demokratiste Slesvig-Holsteinismes Stemning har man i
den oven S . 261 omhandlede Petition fra P . H. Lorentzen angaaende den Slesvigfle Pressefrihed, hvori Han ncrvner den ogsaa i den Henseende betydni ngsfulde
Iste October 1834 lden Dag, da den nye Regjering
traadte i Virksomhed) som den Dag, hvorpaa den Slesvigste
Pressefrihed tabte sin forhen lovbestemte Basis. Den heri udralte ikke blot til Fvlgerne for Pressen indflrcrnkede Utilfredshed med den nye Jndretning forklarer man og let deraf,
at den i § 100 af Instruier,, som Han strar efter citerer,
besternt forkyndte Grundscrtning om de administrative Afgjvrelsers Uafhcengighed af Domstolene er den demokratiste
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Tcenkemaade meget imod *). Ogsaa har jeg erfaret, at
Hertugdommernes Embedsmccnd, navnlig Amtmcendene og
Andre, der stode ved Eiden af disse, for en stör Deel
vare meget misfornoiede med ei localt Regjeringscollegium,
der fik ganske anden Tid og ganste andre Kreefter til ar gribe
ind i deres EmbedSbestyrelse og bcsvoere samme med nye
Forretninger og nye Forretningsformer, end de forrige Over
retter eller de hoieste Regjeringscollegicr, mod hvilke de forresten
dog beholdt dercS forrige Nnderordningsforhold.
For Siatholveren Landgreve Carl var den nye Jndretning lidet behagelig, idet Han fandt at Hans Embede, der
allerede forhen ikke havde svaret til den Betydcnhed, som detS
Begreb syntes at udtrykke, derved endog tabte i hvad der var
Samme levnet. Wegen er leerer rigtignok, at Statholdersiadct ved Provindsialregjeringens Jndretning havde faaet cn
Betydcnhed, som det aldrig forhen havde havt, og det sordi
Statholderen var blevet Overprcrsident i det nye Collegium.
Men Oldingen vidste dog for vel, at dette kun var en Navnevoerdie-Forhoielse, paa hvilken Han efter sin Stilling ikke
künde scrtte mindste Präs. At Han, der var Prcesident i beggc
de forrige Overretter, fik Bencevnelse af Overprersident i Provindsialregjeringen, var kun for at kunnc give den stadig
styrende Formand Navn af Präsident, hvilket fandtes bedst
at betegne denne Egenskab,l medens det var mindre pas
sende paa Statholderen, der kun undtagelsesviis vilde indfinde sig i Regjeringen, og da vel tage Forscede, men neppe
befatte sig med Ledningen. Jovrigt tillagde Jnstrurcn Ham
saare lidenvirkelig Myndighed, og det feestydeligt, at man ikkegjorde
Regning paa en Jndvirkning af nogen Betydcnhed fra Hans Eide.
') H vorvid t
digt.

den

i fig selv er den rette,

er her n atu rligv ii- ligcgyl-

D o g bemrerkes, at den, med Hensyn til adffillige nudcr be-

meldte Regjering henlagte S ä g e r ,

der i dereS N a tu r og efter de

for D a n m a rk givue Love vare judicielle, fik en langt mere udstrakt
Virksom hed

end den samme Grnndscetning havde her i D anm ark.

S e e m in H aandbog 6te B in d

S . 5 4 0 — 54t.
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§ 44 hjemlede Ham Abgang til at mode i Sesstonerne og tillagde da hanS Stemme, i Tilfcrlde af lige Meninger, den
Borgt, som i Almindelighed tilkommer en Formands Stemme.
Endvidere flulde der saavel ester denne § som efter de to fol
gende §§ meddeles Ham Underretning om naar Visse Säger
soretoges og tilstilles Ham Duplikater af visse Jndberetninger
og Forflag, der indsendtes til vedkommende hoieste Regjeringsmyndigheder i Kjobenhavn, for at hau künde sattes istand til,
hvor Han fandt det fornodent, at nieddele sine Bemoerkninger.
Ogsaa blev Han, ved sidstnoevnte §, bemyndiget til, hvor Han
fandt det fornodent, at affordre Regjeringen Oplysning om
ethvert Anliggende, der havde vcrret under Behandling ved
Samme. Det var nu vistnok meget beqvemt for Statholderen, at Han aldeles intet sik at gjore med nogen Sag, naar
Han ei selv fandt for godt at blande sig deri. Men just dette
viste Ham, at Hans Medvirkning ikke ansaaes nodvendig, og
Han vilde saaledes sjeldent finde noget Kald til at besaite sig
med Sagcrne. Det vilde allerede have givet Hans Stilling noget
mereBetydcnhed, hvis det havde varet foreflrevet, at Provindsialregjeringens Betankninger og Forflag til Statscollegierne
i Kjobenhavn flulde indsendes gjennem Ham og ledsages af
Hans Mringcr desangaaende, end den fik ved at der tilstilledes Ham Duplikater af de umiddelbar indscndte Betoenkninger,
uden nogen Forpligtelse for Ham til derover at afgive sin Mening. Medens saaledes Hans Jndflydelse paa de under den
nye Regjcring hörende Säger blev lidet sigende, bleve de vigtigste af de Säger, som forhen havde Hort under Statholderfkabet, henlagte til Regjeringen, navnlig de der vedkomKjobstedernes Oeconomie og Noeringsvoesen, samt det derhen hörende Po
litik, saa at Stillingen vistnok tabte i virkelig Belydenhed.
Men desuden bidrog Regjerings-Jnstruren tll at satte Embedets ringe Betydenhed i et endnu klarere LyS, end det maa
stee ellers stod i for Mange. Forsaavidt man nemlig maattc
have antaget, at det laae i dets Natur, at Statholdercn, i fornodcnt Tilfcelde, maatte kunne grtbe ind ved saadanne overordentlige Foranstaltninger, som Han fandt at Statens Sikkerhed
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eller Velfcerd oieblikkelig fordrede, saa fynes netop RegjeringSJnstruren, der end ikke gav Ham Ret til at suspendere en Regieringsbeflutning, som Han fandt lovstridig eller stadelig, at
vidne om, at Han ingen saadan Wagt fiulde have *). Men
de af Wegen er udpegede Personligheder, der ncrrede Udsigter til Statholder-Voerdigheden, vare vist endnu mere end den
höithcrdrede Olding, som da bekladte samme, forstemte over
den liden Myndighed, som dermed vilde voere forbunden saaloenge den nye Regjering bestod. De meente, at det havde
vceret meget bedre, om den provindfielle Overbestyrelse, der blev
denne Regjering betroet, var blevet henlagt under Statholderflabet,
som da nogle saa i administrative Forretninger ovede Moend
maatte voere ülforordnede til Raadgivning og Udfoerdigelser **).
Der vare og Flere, der deelte den Mening, at Provindsialregjeringen var altfor talrig besät, og at dette knn foranledigede, foruden Bekostninger, en storre Fowikling og Langsomhed i den allerede tilforn ingenlunde raste Forretningsgang.
Blandt dem, som i denne, maastee og i flere Henseender lidet
yndede dette Collegium, var netop Christian den 8de. Denne
var i det Hele ingen Ven af de kollegiale Former, hvilket
Han og lagde for Dagen ved omtrent et Aar efter sin Thronbestigelse saaledes at forandre Organisationen i de fleste Eollegier, at ForretningSgangen ikke blev meget forstjellig fra den
som sinder Sted under ministerielle Regjeringer, og Han havde
havt stör Tilboielighed til at gaae videre, men gav kun sor

*) D et

var derfor

en temmelig

almindelig Form odning, som jeg og

deelte, at Statholderpoüen efter LaudgrevenS D s d

ikke vilde blive

befat; hvilken Form odning, som bekjendt, dog ikke bekrcrftede
3 Forbiqaaende kan det bemcerkeS,
et Erem pel vaa
var meget

at StatholderskaLet

sig.

indeholder

en fcelles local M ynd ighed i Hertugd-m m erne, der

«ldre end

1634.

E t saadant havdes og i G eneralsu-

verintevdenturen, forsaavidt den

stundum

har

1834 var scelldeS for begge Hertugdpmmerne.

vceret og netop
D isse

i

fik dog kort

efter h vrr fin egen G e n e ral-Sup erintendent; uoget som alt tidligere
var befluttet fornemmelig med H ensyn til Forretningernes Mcengde.
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Weblikket ester med Hrnsyn til Cancellierne, fordi Han lod det
gjelde, at vet ester de derunder hörende Sägers Beflaffenhed
vilde fremkalde Bekymring hos Borgerne, om disse flulde
kunne afgjores af enkelte Mand *). Han var og lange be
tankt paa at omdanne den Slesvig-Holsteenfle Negjering, hvilket Han omsider under sit Ophold i Hertugdommerne og uden
sitStatsraads Medvirkning udforte vev Patentes 7de Sept. 1846.
Vel var det narmest den urolige Aand, der viste sig overalt i Her
tugdommerne, efterat det aabne Brev af 8de Juli var udkommet, hvorvcd Köngen blev bevaget til i det Dieblik at foretage
Forandringen, ligesom denne og, under andre Omstandigheder,
maaflee vilde varet fleet paa en nogel anden Maade. Men
den Grundtanke, hvorsta den gik ud, var dog den, som Kön
gen lange havde naret, navnlig forsaavidt Myndigheden fortrinsviis lagdes i Eens Hander. Om de to Hertugdommers
Afsondring künde der ved den Leilighed saa meget mindre vare
Tale, som Hensigten just var at tilveiebringe storre Eenhed og
Raflhed, og Köngen derfor vilde saavidt muligt have hele
Myndigheden lagt i een Mands Hander, til hvem Han havde
sardeles Tilltd.
Det er saalcdes fra alle Sider beviist, at der ikke i hine
Anordninger er mindste Spor af nogcn fremherflende Tilboielighev til at feie sig ester Slesvig-Holsteenfle Dnfler, og at
der ligesaalidet virkelig indeholdes noget i disse Anordninger,
der künde tjene til Understottelse for disse. Wegen er har,
som alt bemarket oven S . 214, anfort, at de Köngens „hoitbetroede og indflydelsesrige Mand", der arbeidede paa hvad
Han kalder at tilveiebringe et administrativt Falleöffab' (der
var kun Tale om en Omandring i de Organer, gjenncm hvilke
* ) S a a fre m t

der forundes

m ig

T id

til at fuldende dette Goerk, vii

jeg faae Leilighed til deri at yttre m ig om h iin Reform , der paa
en T id , da

jeg v a r

sravcerende L Stoenderne,

blev igjennemfert

uden at jeg derom kom til at yttre mig, hvorover jeg iovrigt Hel
ler ikke kan beklage mig, da det Collegium ,
de, beholdt fiu forrige Forfatning.

hvori jeg havde Soe-
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Anliggender, der i Aarhundreder havde vceret fcelles, fluide
bestyres) paaberaabte sig, at man, for at vinde Stemningen
i Holsteen, burde give en Erstarrung for den »crgtede Forcning mellem Stcrnderne *1. Del fees nu ikke, omForfattere»
har fundet noget til Hjemmel herfor i den Forestilling, som
blev nedlagt angaaende Provindstalregjeringens Opretielse. og
jeg kan ikke troe, at det er af saadanne Kilder Han har oft c
saa meget mindre, som jeg gjennem Hans hele Skrift, ogsaa i
de Parlier, som ikke staac i Forbindelse med Hans Hovcdfor-maal, har fundet paafaldende Spor til at Han ikke synderlig
har bekymret stg om de as Ham berorte Sägers Alter. Selv
har jeg aldrig seet hiin Forestilling og kan altsaa ikke sige.
hvorvivt hiin Betragtning deri er at finde. Men det lor jeg
med Sikkerhed paastaae, at den i saa Fald kun kan have iudtaget en meget underordnet Plads, kun kan vcrre brugt som
en Bigrund, beregnet paa den Mulighed, at Nogen af dem,
der fik Jndflydelse paa Afgjorelsen, ikke tilfulde vilde erkjende
de af Sagen selv tagne Grunde. Dctte forudsat kan jeg Hel
ler ikke andet end finde Venne Betragtning ganfle fornuftig,
fljondt den burde have vceret ovcrflodig. Det er mcrrkcligl,
hvorledes man netop fra deres Eide, som vilde, at det, man i
Danmark udgav for den offentlige Mening, flulde vcrre raadende i alle Lovgivnings- og Regjerings-Beslutninger, har
sorarget stg over ethvert Heusyn, der i Hertugdommerne er
blevet taget til Stemningen. Her stod iovrigr Sagen, efter
hvad vi have udviklet, saaledes, at der ingcn nogenlunve holtbar Grund lod sig anfore mod at der ved den Jndretning,
som ved Administrationens Adflillelse fra de forrige Overretter
maatte gjoreö, blev sorget for at tilveiebringe saa stör Eenhed i de derunder hörende Sägers Afgjorelse som muligt, men
at kun en Wngstelighed fra danfl Side for Folger, som man
end ikke var istand til tydelig at udvikle, künde have bevcrget
Regjeringen til at lemlcrste den nye Jndretning. Saafremt
der nu i Forestillingen maatte vcrre taget Hensyn til en saa) Sid» 248.

284
van i sig ubegrundet ZEngstelighed, saa har det vistnok vceret
aldeles befoiet derimod at sirtte den Misstemning, som hiin
Forvanflning maatte foraarsage i Hertugdommerne; her künde
iovrigt flet ikke vcrre Tale om at indynde Regjeringen sammesteds ved en der onflet Jndretning, men blot om at be
tagt den af Regjeringen befluttede Forandnng i Organerne
for Retspleien og Forvaltningen et aldeles sorhadt Prcrg.
Men til en Wngstelighed af den foransorte Natur havde der
desuden til hiin Tid intet Spor viist sig her i Danmark, saa
at Regjeringen vist ikke her vilde have vundet nogen Tak ved
at afsondre Hertugdommernes Forvaltning i to forfljellige Collegier. Dette vilde Ordforerne i vor Presse snarere have ud«
hcevet som en Virkning af Absolutisme og blind Mistcenkelighed. Hvad jeg til hiin Tid leilighedSviis mcerkede til nogle
Enkeltes Betcenkeligheder ved Foellesregjeringen, var og af den
Natur og kom netop fta saadanne Sider, at man den vilde
have fundet en yderligere Anledning til at hidlede dem fta
Absolutisme.
Vel noevner Wegen er S . 247, Note 492, en meget
agtet Videnflabsmand, der allerede strar stal have indseet Folgerne af hiin Foranstaltning, den nn afvode EtatSraad Estrup
nemlig. Men foruden at dette til den Tid var aldeles ubekjendt, har Wegen er Intet meddeelt om den Opfatning af
den npe Jndrelning og dens Forhold til den forhenvoercnde
Tingenes Orden, der laae til Grund for hiin afdode Lcerdes
ZEngstelse. Seer man hen til Denneö forstjellige Afhandlinger over de Slesvig-Holsteenfke Forhold, hvilke nu alle ere at
lcese i Hans nylig udkomne samlede Skrifter, 2 B. S . 132—
189, og S . 205—240, saa er det saa langt fta, at disfe
indeholde noget der künde tjene til Oplysning desangaaende,
at det endog efter diSse bliver uforklarligt, hvorledeS Han kan
have fundet noget Faretruende i det Regjeringen foretog
i 1834.
Over et Partie i EstrupS Undersogelser, det som angaaer
Bedommelsen af de Acler, hvorved HertugdommerneS Forl)old
ril Hinanden indbyrdeS og til Danmark blev begründet 1460

og i de ncermest folgende Tider, har jeg, hast Leilighed til at
udtale mig i mit Skrtft: for Opretholdelsen af den danfle Etat
o. s.v. S . 170—184; og der turde det vcere tllstrcekkelig esterviist, at der i den Opfatning af de davoerende Forhold, hvorpaa Han grunder sin Misbilligelse af hine Handlinger, er
Weget, fom idetmindste er usikkert og tvivlsomt, og at det med
storre Foie lader sig antage, at det var en klog og veloverveiet Politik, fom Christian den Iste og Hans Rigsraad ved
denn« Lellighed fulgte, medens det nepp« er med Grund Han
frakjender Rigsraadet, hvis Jndvilligelse hau ei ncegter, Berettigelsc til at samtykke i Hunt Foretagende. Men Estrup
indrommer desuden, at foranforte hanS Bedsmmelse kun har
Historist Interesse, idet Han (fee, til Er., S . 170) antager,
at den ved hine Handlinger kiftede Forbindelse, stjondt den, es
ter Hans Mening, i Begyndelsen var «den behorig Retshjemmel, dog ved paafolgende Begivenheder havde faaet en
saadan Anerkjendelse, at den ikke längere lod sig bestride,
naturligviis forsaavidt den ikke ved feuere retsgyldige Statöhandlinger var blevet svoekket. Han loegger Heller ikke Skjul
paa, at Hans Domme over Acten af 1460 ere ganfle forfljellige fra vore celdre Historieflriveres, om hvilks Han S . 178
bemcerker, at de have voeret tilboielige til i Christian den For
stes ved denne Leilighed udviste Fremgangsmaade at finde et
Mesterstykke af Statökunst, og fom Erempel herpaa i Noten L
anforer Holberg ogLangebek. Jeg vilde derfor' aldeles
ikke have hast Anledning til at indlade mig paa disse Estrupö
Undersogelser, saafrcmt det ikke var blevet almindeligt, at senere
Forsattere, der tage den foranforte Deel deraf for en TroeSartikel, ganfle fee dort fra det, der ester Hans velbefoiede Jndrommelser gjor, at Samme dog maatte blive uden Betydning
for den senere Retstilstand.
Men det er ikke blot med Hensyn til hiint tidligere Trin
af de indbyrdes Forholds Udvikling, at Estrups Resultat er
et ganfle andet end det, de senere Forsattere ved at bygge
paa Ham have villet udbringe. Det selvsamme gjelder om det,
der for vor Tid har voeret og endnu er uden Sammenligning
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vigtigere, den Tingcnes Orden, der havde dannet sig fra 1721.
Heri er Estrup saa langt fra de Meninger, der i den senere
Tid have gjort sig gjeldende, at Han tvertimod ubetinget og
med Varme erklcerer sig for den davcerende Regjerings Anstuelser af de Slesvigste Forhold. Han har paa det bestemkeste erkjendt, at Slesvig var cn selvstorndig Statsdeel „med
soeregne Attributer, eget Vaaben, egen Lovgivning og
Retsforfatning, egen Forvaltning i Cultus og
det Jnd re , og Andet forskjelligt fra Jnstitutionerne i det egentlige Danmark"; ligesom Han ogsaa
bemcrrker, at „Sprog og Sarder havde modificeret
fig paa en soeregen Maade *), som gjerne er Tilfoeldet
i Overgangslande" (S. 187). Og Han erklceredc, ligesom an
dre danstsindede Forfattere til hiin Tid, det for en Usandhed,
naar man fra Hertugdommernes Side tillagdc de Dansie no
gen „Plan og Bestroebelse efter at incorporere Slesvig i Danmark„ eller" at frembringe en storre Statseenhed mellem Danmark og Hertugdommet end den der alt fandt Sted", hvorimod Han udtalte „at den forstandige Majoritet agtede og fremdeles vilde agte og bidrage S i t til
ar bevare ukroenket de soeregne Forhold, hvorved
og hvori Slesvig faktisk adskilte sig fra Danmark, og at Han ikke künde onske sine Ord anderledeö forstaaede, naar Han talte om den evige
Forbindelse med Danmark" (S. 188-189 og 226—
227). Ikke niindre bestemt anerkjendtc Han det Berettigede i
Forbindelsen mellem Slesvig og Holsteen, saaledes som den
fra 1721 havde uddannet sig. Han gjor den vistnok meget
rigtige Bemoerkning, „at Slesvig tidlig fremtroeder i Historien
som Forbindelsesled mellem Danmark og Saren, beliggende
paa Overgangen fra Skandinavien til Germanien, adflillende
og moeglende mellem begge, med en Blanding af tydfle og
') Hvad her og t de folgende Citationer af Estrup er astrykt med
fplerrede Bogstaver, stnde- ikke saaledes udhcrvet hos Ham.
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danske Elemente»" (S. 187). „Og det var", vedblev Han,
„denne samme hcrderlige, moeglende, rolige og
felvstorndige Stilling, hvori det nu befandt sig
unver det danske Monarkie", og som det fornuftigviis
ikke künde onfle at ombytte imod den, som vilde tilfalde det i
en soerlig Etat Slesvig-Holsteen (S. 226), medens man
og fra danfl Eide maatte finde Slesvigs Stilling til Monarkiet nlfredsstillende. I Scrrdeleshed yttrer Han, at man in
gen Anledning havde til at cengste fig oder den bekjendte Erklcrring Köngen i 1842 gjennem sin Commissarius afgav i
den SleSvigfle Stcenderforsamling. »Köngen har", siger Han,
»udtalt en gjeldende Marime for lin Regjeringstid, og der
er ingen Grund til at befrygte, at nogen efter
folgende Konge skulde foranvre Marimen og
gjore Brud paa den hidtilvoerende Forbindelfe
mellem begge Hertugdommer, saalcrnge Holsteen
sorbliver i den hidtilvoerende Forbindelfe med
Danmark. Men naarsomhelst en forskjellig Arvesnccession
maatte medfore Adstillelse af Holsteen fra det danske Monar
kie, da .vilde en Konge af Danmark og Hertug af Slesvig,
der ikke tillige var Hertug af Holsteen, nodsages til at forandre Marimen, og at ophceve baade den administrative og so«iale Rerus mellem begge Hertngdommer. Det er af de
B r u d , som vilde smerte ikke blot Hertugdommenes Beboere, men vgsaa deres Medborgere i Dan
mark, og som man maa bede den Allerhoieste,
i hvis Hoender Folkenes og Staternes Skjoebner.
beroe, i sin Naade at afvende, fra dettc ved en
Rcrkke af St atsfeil og Nlykker forvirrede Rige".
( S . 227—228). Da alt, hvad Estrup her har udtalt. paa
det Fuldkonineste stemmer med den davoerende Regjerings Anskuelser, ligesom det og fremlyser at Han heel vel var sig denne
Samstemmelse bevidst, saa künde det blot vcere ved en
urigtig Opfatning af den i 1834 stiftede foelles Provindsialregjering at Han deri künde sine nogen Fare Men
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det ligger desuden klart for Dagen, at Han senere var kom
men til rn rigtigere Erkjendelse; thi de ovemneldte Uttringer,
der jo angaae Forbindelsen saaledes som den da var, ere meget
yngre, navnlig ere de stdst fremforte fra 1843. Vel har
Estrup i 1844 underskrevet en Petition til Stcenderne saavel
i Viborg som i Roeskilde, der gik ud paa iForanstaltninger
til Ophjcrlpning af den danske Nationalüet i Slesvig og deriblandt Omdannelsen af de hoiere Regjerings- og Retsautoriteter (Viborg Stcend. Tid. S . 444—451, Roeskilde Stcend.
T. S . 721—729). Men denne Petition var en Frugt af
den stedse stigende Spcrnding, som til hin Tid udviktede sig af
det der var foregaaot i de Slesvigfke Stander i 1842 i Anledning af LorenhenS Optradelse. Som det allerede Anforte
vifer, vedblev Estrup dog med al sin Harme over bemeldte
Standers Adfard ved hiin Leilighed endnu i den narme st
derpaa folgende Tid at ansee den davcrrende indbyrdes Forbindelse mellem det danske Monarkies forstjellige Dele
for den rette og for samtlige disse heldigste. Nogle af de
meest betydende Mcend, hvorfta hiin Petition stden gik ud,
spätes Heller ikke den Tid endnu at have havt anden Tanke.
Men man kom i hiint Tidsrum stedse videre og videre, idet
Pressen i Forbindelse med de ovrige Midler, der i Samstemning med samme bleve satte i Gang for at bearbeide Menin
gen, baade her og i Slesvig (Holsteen synteö derved temmelig
neutral) vedblev mere og mere at gyde Olie til de Lidenskaber, som i 1842 vare komne saa stärkt i Kog, og ved usalige
Misforstaaelser blev denMening almindelig udbredt, at den da
ovstaaede Strid vilde af Regjeringen blive afgjort paa en den
danske Befolknings Wre og Jnteresser krankende Maade *).
Herved var det, at en Tanke, der allerede i 1842 var dukket
op i Foebrelandet, og i 1843 havde fundet nogle slere Tilhangere i Pressen **), efterhaanden fik Jndgang hos mange
S e e herom m it titnoevnte S k r if t S . 4 5 — 49.
'* ) S e e samme S k r if t S . 4 2 — 49.
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Fcrdrelandsvenner, den at en Forandring i den hidtilveerende
administrative Forbindelse mellcm Slesvig og Holsteen var
nodvendig, naar ikke det danste Sprog og den danske Nationalitet i Sleövig siulde gaae til Grunde. Det var forst nu
Estrup sorlod sin tidligere Mening om denne Forbindelse.
Det var imidlertid idetmindste ikke hovedsagelig Jndretningerne
af 1834, hvorpaa hine Petitioner gik los, men det, paa hvis
Forandring man androg, var den hele hidtilvcerende TingeneS
Orden, i hvis Folge de Hertugdommerne vedkommende Sä
ger (med Undtagclse af adskillige, der vare fcrlles for hele Staten) blcve behandlede efter Regler, der vare forskjellige fra de
for Danmark gjeldende, men ordentlkgviis fcrlles for begge
Hertugdommer, og gjennem sceregne Regjeringsmyndigheder.
Dog var man den Tid endnu megct langt fra at tccnke paa
Slesvigs Jncorporation i Danmark, hvorimod man vilde, at
Slesvig flulde have „sin paa de sceregne Forhold sammesteds
beregnede selvstcendige Administration, navnlig et scereget Canccllie", og „da künde", meente man, „begge Ncttionaliteter, den
danste og den tvdste, vente at erholde lige Ret og Bestyttclse".
Naar jeg i Anledning af Wegencrs fremforte Paabcraabelse af Estrup er gaaet saa meget ind paa denne hcrderlige Forfatters Arbcider over de Slesvig-Holsteenste Forhold,
saa har vel den ncermeste Aarsag vceret, at hcevde min Paastand, at der i 1834 og de ncermest paafolgende Aar ikke
her i Landet rorte sig nogen Utilfredöhed med de Foranstaltninger, hvorved Wegen er nu mener at Gründen blev lagt
til de Danmark siden overgaaede Ulykkcr. Men jeg har ogsaa benyttet Leiligheden til at gjore mine Lcrsere opmcerksommc
paa den uhyre Forstjel mellem de Anstuelser, som man sinder
hos de fcedrenelandflsindede Forfattere, der i de forste Aar
hvori vor Presse oploftede sin Stemme mod de Bestrcrbclser,
som viste sig sor at losne Forholdet mellem Danmark og Sles
vig, med störst Barme toge sig af den danste Sag, og dem,
hvori man nu vil at Enhver, der vil ansees for en tro danst
Mand, stal vcere enig. Jeg künde vcere fristet til endnu at
opholde mig nogct ved den hele Aand, der gaacr igjennem de
19
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Estrupske Afhandlinger, og dcrcS Forfljclli'ghcd fra den som
nu vifer sig selv hoS de Forfattcre, der udentvivl til den Tid
meget vel samstemte med Ham, men som have overladt sig for
meget til Jndvirkningen af den scnere Tid. Man sinder over
alt i disse Afhandlingcr cn rolig Undersogclsc, der, om den
cnd ved enkelte Leilighcder i patriotifl Jvcr seer Forholdenc
noget anderledes end de virkelig varc, dog altid ledes af Retscerdighed, Billighed og et sundt Blik over Fcedrenelandets
fände Tarv. Hvor Han bcstrider de fra andre Sider yttredc
Meningcr, hvilke Han med storre cller mindre Rer betragter
som Vildfarelser, der vilde kunne blive til Fcedrenelandets
Skade, saa behandlet Han dem derfor ikke som Forbrydelser
eller glemmer, at retsindige Mcend over tvivlsomme retlige og
historiske SporgSmaal kunne have forfljellige Meninger, og det
fremfor alt naar de levc under forfljellige Forhold og Omgivelser. Medens det laae Ham varmt paa Hjerte at frede hanS
Fcrdreland mod Overgreb fra tydflSide, var Han meget langt
fra Bitterhed og Ringeagt mod det tydfle Folk og navnlig
dets Lcerde. Ei Heller vilde Han, at den tydfle Deel af Slesvigs Befolkning paa nogen Maade fkulde undertrykkcs til Fordeel for det danfle Sprogö Udbredelse. Han vilde kun, at
begge Sprog og begge Nationaliteter skulle nyde lige Beflyttclse,
og det under Hensyn til den engang tilveiebragte og lcenge
befcestede Tilstand. Det var saalcdes langt fra Ham at gründe
nogen Berettigelse for det danfle Sprog paa det storre Omraade, som det i crldre Tider havde havt. Saafremt Nogen
nu stod frem med de Paastande, som Han til hiin Tid netop
i den varmcste Fcedrenelandskjcrrlighed udtalte, saa vilde det
vcrre nok for at stemple Ham som Slesvig-Holstencr, Heelstatsmand, cller hvilketsomhelst andet Navn, som man nu bruger for at betegne Forrcrderie eller politifl Blindhcd. Men
man drager nu et Skjul over det, der udgjorde den hoitagtede
Mands klart og besternt udtalte Mening over Datidens Sporgsmaal, og benytter blot Hans i sig ikke holdbare Bcdsmmelse
over de Acter, hvorved Forholdenc for henved 400 Aar siden
bleve bestemte, for, uagtet Hans udtrykkclige Erkjendelfe af at
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Samme var uden Jndflydelse paa hiine Sporgsmaale, at kunne
paaberaabe sig Ham som en Allieret.
Her har man da nu yderligere Kjendsgjerninger, der
forene sig mcd de i Noten S . 288 anforte Steder af mit
Skrift: For Oprctholdclsen af den danske Etat o. s. v. til Beviis for, at Misstcmningen mcllem Danmark og Hertugdommerne, og den Uvillie imod disses indbyrdcs Forbindelse, der
i en scnere Tid har faaet saa frygtelig Overhaand, ikke viste
sig hverken til den Tid, da Stcenderindretningen var under
Omhandling, eller i de forste Aar efter at den var traadt i
Live. Jmidlertid stal jeg dog her endnu anfore et meget
flaaende Beviis, hvorpaa jeg tilfceldigviis er stodt. Det findes i Kjobenbavnsposten for 1839 Nr. 10, hvor Redacteuren
Gjodwad yttrcr, at Flere havde anmodet Ham om at henvendc
Opmcerksomhedcn paa den Leilighed, der var for det danske
Universitet til at vinde en udmcerket Orientalist (Ewald),
der, som Folge af sin Opposition mod den i 1833 i Kongeriget Hannover indforte Forfatnings Omstyrtning af Tronfslgeren, var blevet entlediget fra sit Professorembede i Got
tingen, og derpaa tilfoier, at StatsvidenskabcrneS Fag ved
Professor Davids Afgang her stod ledigt, og at den bcromte
Dahlmann befandt sig i samme Tilfcelde, som hiin Orienta
list, saa at det ikke var umuligt, at vor Negjering künde vcrre
saa lykkelig at overtale Ham til at antage en Post ved vort
Universitet, til hvis ypperste Prydelscr Han i saa Fald vilde
höre. Hcrtil lcrgges Adsiilligt for at gjore det end mere indlysende, hvor onflelig denne Erobring vilde vcere, og Artisten
flutter saaledcs: „Hvad der i hoieste Grad maa sikkre Ham
enhver redelig Mands hoieste Agtelse, er det hoihjcrtede og
crdle Sind, hvorpaa Hans hele Liv har givet Beviis, og hvad
der iscer maa anbcfale Ham til alle Rcgjeringers Bestyttelse,
er de konservative Grundscetninger *), hvis Offer Han er ble-

') Der er intet Underligt i at hint Blad fandt en conservativ
Aand i den Fasthed, hvormcd D a h l m a n n og flere GMngsse
IS'

2S2
vet". Det er bekjendt, at Kjobenhavnsposten den Tid var den
liberale Presses indflydelsesrigeste Organ, og at den de stim
me Krcefter virkede, som have viist sig i „Fcrdrelandet", og ved
Eiden deraf endog andre storre, saa at det vistnok i det mindste var af samme Betydenhed, som det sidstncevnte Blad var i
sine bedre Tider. DenS davcrrende Redacteur var netop
den Mand, under hvilken Fcrdrelandet fuldstcrndigt antog den
Charactecr, der gav det en saa stör Jndflydclse (Gjodwad).
At Dahlmann var den, der med störst Anvendelse af Lcrrdom og Dygtighed havde talt Ordet for Hertugdommernes
Fordringer paa en fcelles Forfatning, var Ham naturligviiS
meget vel bekjendt; og saaledes bliver hiin Artikel et afgjorende Beviis paa, hvor langt Ordforerne i vor liberaleiPresse
den Tid maatte vcrre fra nogen Tanke om at et fcelles Colle
gium, med en saa indskrcrnket og underordnet Virksomhed, som
hine Provindsialregjeringer, var noget som enhver danfl Fcrdrelandsven maatte fordomme. Kjobenhavnsposten havde iovrigt og allerede forlcrngst taget Deel i Bcstrccbelserne for de
danffe Sprogs Hcevdclse og Udbredelse i Slesvig, men den
Tid vare Hovederne klarere og mindre Hede end de siden bleve, og man holdt dersor Sprogsagen udenfor det politifle
Sporgsmaal, og erklcrrede ved enhver Leilighed, at det blott
var den danske Befolkningö Sprog man vilde opretholde og
forcedle, og at man vel derved haabede at styrke dcnS Kjcrrlighed til Danmark, men at man ingcnlunde vilde hcrfra udovc
nogen Jndvirkning paa de politifle og borgerlige Forhold, og
ethvert Paasagn om en saadan Henstgt erklcrrede man derimod for en taabelig og uforflammet Bagvaflelsc.
Den Form, hvori Weg euer fremdeleö omtaler den
Stotte, som de, der arbeidede i den af Ham paatalte fordcrrvelige Retning, rimeligviis have sogt i FalckS Erklcering om
at Forbindclsen mellem begge Hertngdommerne ei er bygget
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paa noget udtrykkeligt Forbund (fee oven S . 21-1), vifer al
lerede, at det kun er en Formodning Han vil opstille. Dette
kan Han altsaa ikke have hentet af den i sin Tid af det Slesvig-Holsteen-Lauenborgske Canccllie nedlagte Forcstilling, hvilket
end pderligere feiger deraf, at der i Sammenhceng dcrmed ta
les om hvad Prindsen af Augustenborg har sagt i et Brev af
1845. Men Formodningen er desuden paafaldende urigtig; thi
at Stedet hos Falck, naar det lceses i Sammenhcriig, netop
vifer at Forbindelsen efter Ham var forfatningsmcessigt begrün
det, findeö oplyst i mit Skrift: For Opretholdelsen af den danfle Etat o. s. v. S . 198—99; hvilket ingenlunde kan rokkeS
derved, at Forfatteren gjentager sit Forrige, »den at agte paa
de afgjorende Jnvendinger, som derimod ere gjorte.
Som allerede bemcerket, er ovenanforte Forestilling mig
ubekjendt, men feg kan ikke have mindste Tvivl om, at Collegiet saavelsom den Commission, der forclobig havde bearbeidet
Sagen, er gaaet ud sra det allerede tilstedevcrrende crldgamle
Fcellesskab, saaledes som det ligefra 1720, da den celdre sorfatningsmcessige Grundvold blev ophcevet, uafbrudt har vceret
erkjendt, og at Man derhos har fundet, at det, under de tilstedevcerende Omstcendigheder, var naturligt og fra ingen Side
betcenkeligt, at Sagerne og i Melleminstantserne behandledeS af
et fcelles Collegium. Det Forste er dog sandsynligviis merc
forudsat som noget allerede givet, end udtrykkelig udtalt, i al
Fald har Collegiet vist ikke indladt sig i noget udforligt Bcviis derfor, da det var noget, hvorom hverken Köngen eller
noget af Statsraadets Medlemmer künde vcrre i mindste Tvivl.
Hvad det Andet angaaer, da er jcg vis paa, at det ingen
lunde er fremstillet som noget, hvorpaa Hertugdommene havde
noget bestemt retligt Krav. Saa lidet som det künde falde
Hunt Collegium ind, at der blev begründet et nyt Fcellesstab
ved den fcelles Provindstal-Regjering, saa lidet künde det an
tage, at det, der var, vilde vcrre blevet ophcevet derved, at hvcrt
Hertugdomme havde faaet sit eget administrative Collegium,
kun om Hensigtsmcessigheden künde der vcere Tale. Jcg tor
overalt ubeseet antage det for aldeles afgjort, at der i Collegiets

Forestilling ikke indeholdes noget, hvorved den factifle Tilstand
var sat i et urigtigt Lys, og at Heller ikke noget er blevet
fljult for Köngen af det, der ved Hans Beslutning künde vcere
at tage i Betragtning. Hvis noget saadant var skeet, vilde
Wegener jo og have havt den bedste Leilighed til at oplyse
det. Hvad denne Forfatter antyder om Kunstgreb, der flulde
vcere brugt, maa derfor snarere sigte til hemmelige Rcenker,
som flulde have vceret anvendte i Hunt Oiemed. Men foruden
at Forfatteren burde have taget sig iagt for at udtrykke sig
saaledes, at Lcrserne snarest bringes til at käste deres MiStanke
paa Köngens officielle Raadgivere, maa jeg i Henhold til
alt hvad jeg har udviklet, ansee det for en fuldkommen Umnlighed, at SagenS Udfald kan vcere bevirket ved noget SlagS
hemmelige Rcenker. Foruden at der hverken i Sagen selv,
eller i nogen. jeg vil ikke tale om beviist, men endog blot no
genlunde bestemt opgivet Omstcrndighed, er det mindste Spor
heraf, var Frederik den 6te ingenlunde lct at besnakke. Vel
har Forfatteren, saaledes som vi alt have anfort ovcn S . 214,
ved denne Leilighed fundet for godt at give et Billede af den
forevigede Kongo, der er et ganfle ander end det, som man
efter Hans pvrige Fremstillinger maatte dannestg omFrederikden6te.
Men det ligner aldeles. ikke. Vistnok holdt Frederik den6te fast ved
sin Kongemagt, fordi Han i denne, ved Siden af hvilken Hans
Kongepligt stedse stod Ham levende for Linene, saae det tryggeste Vcrrn for Alles Ret, men Han var ingenlunde saa blind,
at Han ikke flulde have havt Begrcb om de Hindringer og
Farer, somMeninger og Stemninger iscrr i de bevcegedeTider,
som Han oplevede, künde lcegge i Veien for Hans Magt. Hvad
Forfatteren kalder „Sympathiernes og Theoriernes dialektifle
Selvraadighed" var, fljondt undcr andre Navne, Köngen heel
vel bekjendt, og Han gjorde sig vist ikke cn for ringe Fore
stilling om den forstyrrende Virksonrhcd, som derfra künde udgaae. Han var og meget langt fra at gjore sig noget overspcendt Begreb om „den Kongelkge Magtfylde over Statens
Embedsmcend". Snarere lagde baade Han og Hans Raadgi
vere for megen end for liden Vcegt paa den Omstcrndighed,
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at de» Opposition, der i Hans sidste Aar havde reist sig hos
os, fornemmelig gik ud fra Embedsstanden, eller dog fandt
sin kräftigste Stotte i denne. Selve Stcenderanordningerne
vidne om, at Han paa ingen Maade onstede derigjenncm at
give Embedsstanden nogen scrr Jnflydelse *). Wegenerö vcd
denne Leilighed anbragte Note, om den Ringeagt for de intellectuelle Krceftcr, der sial gaae igjennem Danmarkö hele Histo
rie, og den Modscetning, der i saa Henseende skal have viist
sig imellem vore danste og tydfle Statsmcrnd, er mig aldelcS
uforklarlig. Jeg kan ei troe, at Forfatteren vil have dette forstaaet i dets fulbe, ei blot for de danfle Statsmcend, men og
for det hele danste Folk ydmygende Betydning, men jeg feer
mig ikke istand til at udfinde den Begrcrndsning eller ncermere
Bestemmelse, hvorved det künde blive svarende til hanS Me
nnig; og at gaae ind paa forstjellige i sig lidet tilfredsstillende
Gisninger, vilde af flere Aarsager v«re misligt.
Derimod har Wegen er vist Ret i, at Freden! den 6te
ikke var uden Anelse om, at der af Stcrnderindretningen kunve
udvikle sig en Jndflydelse, der knnde blive betcenkelig for Kongemagten. Han vilde sandelig ikke have belwvet den Advarsel,
som Forf. sinder i den S . 471—473 meddeelte Reservation,
som en fjern Tronarving, i den Anledning indgav; noget
hvori Köngen ikke kan have seet Andet end et Beviiö paa
dennes vedvarende Forstruelse. Efterat imidlertid den forevigede Landsfader engang havde overbeviist sig om, at det Skridt,
Han foretog sig, efter Tidernes og Forholdenes Bestaffenhed,
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var nodvendigt, undertrykte Han enhver Betcenkelighed og gik,
med den Ham egne Rolighed og Fasthcd, frem ad den valgte
Bei. Dette stete dog stedse med den yderste Varsomhed, saa
at det vilde have vceret ligesaa vansteligt at bringe Ham til at
gaae udenfor samme, som til at vige tilbage. Jeg veed iovrigt ikke, om det er Forfatterens Mening, at Köngen stet
kke burde have indladt sig paa at indfore Stander; undcr
dcnne Forudscetning fluide jeg blot, udcn at indlade mig paa
det meget andet, som her var at sige, henholde mig til hvad
der oven S . 224—225 er udviklet, om at det var uundgaaeligt
at give Holsteen idetmindste Det, der blev givet, og at de
ovrige StatSdeles Dcelagtiggjorelse heri var et velvalgt Middel til at vedligeholde Köngens Magtfuldkommcnhed i Hol
steen og til at sorhindre den Overvcrgt, dette Hertugdomme
ellerS künde have faaet over det ovrige Monarkie.

M V.
Inden jeg sorlader denne Materie, maa jeg endnu gjentage, at man neppe vil voere istand til at opgive et eneste
Anliggende, hvori det har vceret til Skade for nogen danfl
Interesse, at den nye provindsielle Regjering, som det i
1834 blev nodvendigt at danne i Hertugdommerne, blev fcelles
for disse. Jeg forudseer vel , at Mange ville troe at have
et afgjorende Erempel tilrede i Maaden, hvorpaa den Slesvig-Holsteenste Regjering har udovet den Myndighed over
Pressen, der blev tillagt samme. Men, om der end maatte
vcrre nok saa megen Grund til de Anker, som i denne Henseende ere forte, saa er det aldeles uantageligt, at der vilde
vcrre blevet mindre Stos til slige Klager, saafremt hvert af
Hertugdommerne havdc faaet sit scerlige provindstelle Regie,
ringscollegium. Det er dog almindelig erkjendt, at Embedsstandcn i Slesvig, navnlig den Deel deraf, som forudscetter de
der bcfalede videnstabelige Prover, var ligesaa indtagen af de
Theorier, der have fort til Splid med Danmark, som den
Holsteeuste. Ja disse Theoriers Virkning var endog storre i
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Slesvig end i Holsteen, hvor idetmindste en Tidlang den Tan
ke havde faaet en Deel Jndpas, at dette Hertugdomme vilde
sorge bedst for sit Tarv ved blot at arbeide for selv at faae
«n friere Forfatning, uden Hensyn til om Slesvig deri künde
-gl'ores deelagtigtSaafremt det altsaa var en begründet
Mistanke, at den Slesvig-Holsteenfle Provindsial - Regjering
Ved hiin Myndigheds Udovelse havde opelflet den Deel af
Pressen, der var fiendtlig findet imod Danmark, og derimod
-trykket den, som befeidede den Slesvig-Holsteenfle Retning, saa
er der dog ikke mindste Rimelighed i, at ei'ten den Slesvigfle
Overret, hvis den fremdeles havde beholdt Administrationen,
ellec at en scerlig Slesvigst Provindsialregjering vilde have
handlet anderledes **). Dersom man ved den Leilighed vilde
bemcerke, at dette kun var en Folge af den Tilslutning mellem
de to Hertugdommer, som feilagtig var bleven vedligeholdt
fra den Tid Köngen var bleven Herre over hele Slesvig,
saa berorer dette aldeles ikke det, hvorom her handles. Her
er nemlig kun Sporgsmaal om, hvorvidt Slesvig i 1834 blev
knyttet ncermere til Holstern og mere fjernet fra Danmark.
Ogsaa vilde det vcrre aldeles ulogiss, om man her vilde paa-beraabe sig det Urigtige i at den omhandlede Magt over Pres
sen var indrommet Administrationen. De Grunde, hvorfor Lovgivningen indrommede Provindsialregseringen denne Myndighed,
vg senere imod de SleSvigfle Stcrnders eenstemmige Mening
hoevdede samme, laae aldeles ikke i dens Natur som fcelles.
Det var ester den Maade, hvorpaa Sagen af den Kgl. Commissarius blev fremstillet i den SleSvigfle Stcrnderforsamling
L 1836, enMyndighed, somforhen havde tilkommet Overretterne
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i Kraft af den dem tilli'ge tillagte Regjeringsmyndighed. Jo>^
rigt var der, paa den Tid Sagen blev forhandlet i de Sle->Zvigfle Stcender, ikke Tanke om nogen Betydning, som don
künde saae med Hensyn til Pressens Behandling af Forholdene mcllem Danmark og Hertngdommerne. Den siden c>pstaaede indbyrdes Bitterhed er af senere Oprindelse. Pressen,
saavelsom Stcenderne arbeirede den Tid i alle Landsdele eondroegtigen for fcrlles Formaal, paa at foroge de offcntltge Friheder, at indfore Besparelscr i Statshuusholdningen, Offentlighed saavel i denne som i Stcenderforhandlingerne. Dct
var derfor et fcrlles Anske saavel i Danmark som i Sles'oig,
at Pressen i dette sidste maatte blive frigjort for den Afhcengighed af Rcgjeringen, hvori man havde lagt den, ligesom
man og med god Grnnd kan antage, at Holsteen dermed sympathiserede. Naar foranforte Andragende dog ei fandt Jndgang hos den hoieste Regjering, saa havde dette, som forhen
omstcrndelig udviklet, sin Grund i de til den Tid hos Samme
herflende almindelige Anstuelser om Pressen og Midlenie tik
at scrtte Grcendser for dens Misbrug*).
Ester alt dct Anforte, knnde den Partiskhed,, som den
oftmeldte Provindsialregjertng paastaaes at have viist ved
PreSsens Behandling, i al Fald ikke tilstrivcs den Omstcendighed, at den var fcelles for begge Hertugdommer, og saalcdeS
ikke tjene til Stotte for den Anke over de i 1834 trufne Jndretninger, fom Wegener i de stcrrkeste Udtryk har gjcntaget»
Det er solgelig med Hensyn til hiin Anke lidet vigtigt, om og,
hvorvidt den paaklagede Partisthed i Pressetilsynct virkelig
har fundct Sted, eller ikke. Men den hele Anke turde desuden höre til det Meget, der paa enkelte Bladskriveres Ord er
gaaet omkring som uomtvistelig Sandhed, uden at det dog
holder Prove, naar Nogen drister sig til at kalde det i Tvivl.
Censurmyndighedens Udovclse vil altid give Stof til Klager,
og i Scrrdeleshed kan det ikke feile, at af to heftig imod hiu-

') S e e herveL dct oven S . 2 0 1 — 267 Anfprle.
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andcn stauende Parlier hvert iscer vil finde rigelig Anledning
til Klager baade over del, Censuren formener det selv, og over
det, der tilftedeö Modpartiet. Det er allsaa intet Under, at
Censuren i Hertugdommerne og i Scerdeleshed i Slesvig fremkaldte flige Klager og det fra begge de Partiers Eide, som
befeidede Hinanden. Disse Klager kunne ikke bedommes ved
Hjelp af de enkelte Erempler, som hvert Partie iscer har paaberaabt sig; thi, foruven at det, der ved Censuren undertrykkes, ordentligviis ikke kommer for Almeenheden »den i en forvanflet Skilkelse, udrevet af dets rette Sammenhceng, ostest
endog kun i nklare Antydninger, saa er der her ikke Sporgsmaal om, hvorvidt den Censormyndighed, der i de enkelte Til-scelde er blevet udovet, fortjener Bifald ekler ikke, men kun om
de» Holdning, den i det hele har udviist mod de stridende
Parkier. Det er i Scerdeleshed og en Overilelse, naar man
vil käste Skylden for enhver Ulighed, der i saa Henseende
maatte kunne paavises, paa oftmeldte Regjering; thi det forholdt sig ingenlunde i Slesvig, som i Danmark — for kun
at holde mig til fornccvnte Hertugdsmme, hvorom der saa godt
som ene er Sporgsmaal — at Politimesteren, naar Han lagde
Beslag paa et Blad eller Skrift, havde at indstille dette til
den overordnede MyndighedS Bedpmmelse. Det var den vedkommende Forfatters eller Redacteurs Sag, om Han vilde trcrde
frem som Klager til Regjeringen. Dette stete naturligviis kun
enkelte Gange, og Regjeringen kündei disse saa mcget paa den
subjektive Opfatning bewende Säger fornuftigviis ikke underkjende Politimesterens Bestutning i ethvert Tilfcrlde, hvori den
selv Heller havde villet tage en anden, men kun hvor Han ligefrem fandtes at have feilet. Der er desuden en Omstcrndighed, hvorsra man ei ganste kan see dort, naar man vil
bedomme, om der ved Pressetilsynet i Hertugdommerne blev viist
Jver nok for at afvcerge hadefulde Angreb mod hvad Danst
var, navnlig hvorledes man i Danmark forholdt sig med Hensyn til de i modsat Retning tilsvarenve Angreb. Nu er det
vist, at det danfle Pressetilsyn saa godt som Intet udrettede i
denne Henseende. Allerede i 1842 og maastee tidligere erklcr-
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rede „Fcedrelandet" de i Hertugdommerne antagne Lcerescetninger
om disses Berettigelse til en indbyrdes Forbindelse og en fta
Kvngeloven forffjellig ogsaa Slesvig omfattcnde Arvefolge for
Höiforrcrderie; og efterhaanden som Lidenstaberne mere
og mere opflammcdcs, blev dette idelig og idelig under mangehaande Bendingcr, som man stedse sogte at giore saa starpe
som mnligt, gjentaget saavel i hiint Blad, som paa mange
andre Steder. Den danfle Regjering indsaae vistnok tilfulde
det Fordcrrvelige og Faretruende i den forbittrede Stemning,
som vore Bladskrivcre saa trolig arbeidede paa at opvcrkke mcllem de forfijellige Dele af det fcellcs Fcedreneland, og det
manglede Heller ikke paa Advarsler mod denne Rctning i Pres
sen, hvilke fornemmelig udgik fra Köngen selv. Men man
havde her i Niget intet virksomt Middel til at overholde slige
Advarsler, da bverken det nmiddelbare Pressetilshn eller Cancelliet havde Magt til at undertrykke de Skrifter eller Bladartikler, hvori samme bleve tilsidesatte, »den dcrmed at forbinde
justitiel Paatale, og man künde ikke vente, atDomstolcne, saalcenge de ikke havde en Lovbestemmclsc desangaaende, vildc
finde en Trykkefrihedsforbrydelse i denne Adfcerd *). Men i
Hertugdommerne og i Scrrdcleshed i Slesvig er det derimod
utvivlsomt, at Meget ved Prcssetilsynet blev undertrykt af
hvad der i en mod Danmark fiendtlig Rctning flulde have
vccrct indfort i Smaafiriftcr eller Blade; og navnlig blev der
i de seneste Aar, da Spcrndingen havde saaet en saa betcenkclig Natur, fra den hervcrrende hoieste Regjerings Side, givet
saadanne Tilhold til den alvorligste Strenghed i saa Henseen-
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de, at den perriodiske Presse saa godt som ganste maatte opgive hine Bestroebelser, hvorfor der og blev fort de stoerkeste
Klager oder Undertrykkelse. Da den ulige Fremgangsmaadc
havde sin Grund i den forskjellige Pressetilstand, saa vilde
Pressetilsynet i Hertugdommcrne ogsaa inden det fik sligt Til-holv have kunnet iagttage al ellerS tilborlig Strenghed, nag
tet der ingen Gjensidighed fra dansk Eide künde ventcs. Men
det er dog naturligt, at hiint Tilsyn, saa lcenge Strenghed ei
fra den hoieste Regsering var indfljoerpet Samme, maatte finde
Betoenkelighed ved at gaae vidt heri, naar Pressen i Danmark
nhindret künde voere saa ncrrgaaende som den vilde imod de
Bestroebelser, der i Hertugdommerne anvendtes paa at hcevde
dercs formeentlig berettigede Jnteresser. Vor Presses Fcerd
maatte gjore et saa meget synderligcre Jndtryk, som det samme
Blad, der daglig anklagcde dem som Hoiforroedere, der leerte
at Slesvig i et muligt Tilfoelde künde, ligesom Holstcen, blive
flilt fra Danmark, ikke blot indrommede saadan Mulighed
med Hensyn til det stvstncrvnte Hertugdomme, men endog
gjordc sig en Fornoielse af at forkynde denne Mulighed, og
det som noget man fra dansk Eide maatte onske snarest mu
ligt at komme til Mrkelighed, ja at det cnd ikke lod det blive
derved, men endogsaa gottede sig ved idelig og idelig at udtale
den statsretlige Urimelighed, at Holsteen allerede ved sin Jndlemmelse i det tydste Forbund var gaaet ud af dansk Statshoihcd. Heller ikke künde man andet end finde det hoist mcerkcligt, at det Blad, der forte hiint Sprog mod de Sleövig-Holsteenske Lcrrdomme, som künde loSne Forbindelsen med Dan
mark, til samme Tid gjorde det til sin daglige Sysscl at indgyde det danfle Folk den Tanke, at der ingen Frihed eller
Sikkerhed sandtes i Danmark, saalcrnge den beholdt sin davcerende Statsforfatning, og at opfordre Folket til af alle
Krcefter at arbcide for snarest muligt at saae den omcrndret.
Der har rimeligviis endog voeret den Tid, hvori vet for Pressetilsynct i Hertugdommcrne ikke har vceret klart, om det ikke
Heller maatte lade Stridcn om de indbyrdcs Forhold frit udkjcrmpc sig i Pressen, naar intet egentligt Forbryderift den
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indeholdtes, og det havde maaflee vcrret bedre, om dct var
blevet derved. Men vist er det, at der, i al Fald efterat
det hcrfra blev indflscrrpet, blev viist en ikke ringe, til sine Tider endog en meqet vidt gaaende Omsorg for at forhindre
Pressens Venyttclse i foranforte Retning. Jovrigt ere der vel
Mange, som, »den Hensyn til nogcn Erfaring om, hvorledcs
oftmeldte Regjering havde forholdt sig i det omspurgte Anlig-gende, ville finde det utvivlsomt, at den maa have viist Partiflhed for den Deel af Pressen, der gik i Slesvigholsteensk Rctning. Da de ei tvivle om, at bemeldte Regi'ering selv deckte
de Anstuelser, til hvis Fordcel Pressen arbeidede, saa kunne
de ei Heller andet end finde det afgjort, at den havde forholdt
sig paa flig partifl Maade. Men nagtet jeg ogsaa holder for,
at RegjeringenS Medlemmer, indtil Dens Omdannelse i
1846, i et storre eller mindre Omfang antoge de Scetninger,
hvorpaa Leeren om Hertugdommernes Selvstcrndighed og Net
til indbyrdes Forbindelsc hvilede, saa er det dog ingenlnnde
givet, at det udstrakte sig til alle hine Scetninger. I Scrrleshed have vel de Fleste i det mindste vcrret i Tvivl om den
Deel deraf, som var den meest betcenkclige for den danfle
Stat, >den ncmlig, at Slcsvig, i Tilfcrlde af Danmarks og
HolsteenS Adstillelse, stulde folge det sidste *). Jalfald vare,
indtil Spcrndingen ved det aabne Brev af 8de Juli 1846
gik til det Uderste, vist kun Faa gaaede saavidt, at de have
onflet en Oplosning, hvorimod det sikkert var det Almindelige,
at selv de, der antoge hine Scetninger i dercs fulde Omfang,
onstede og haabede, at den Adstillelse, som Successionsforholdene lode bcfrygte, maatte afvendes enteil ved BegivenhederncS
Gang, eller ved kloge og lykkelige Undcrhandlinger, saaledes
at den danfle Stat künde blive bestaaende i sin Hcclhed.
Men selv de, som maatte have vceret de meest ivrige i Troen
paa de Slesvigholstcenfle Theorier, maatte dog fra flere Sider
finde det fordcrrveligt, at de statsretlige Spergsmaal, der i
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Visse modende Tilfcelde künde true StaienS Sammenhold,
vllerede forud bleve Gjenftaiid jkke blot for flarpe Undersogelser, men og for lose og lidenstabelige Udtalelscr i Blade, der
vare bcstcmte til Massens Bcarbeidclse. Dct har saaledes
neppe engaiig vcrret hine Mcrnd imod at trccde hindrcndc frem
mod fligt Skriveri, naar de vidste, at det var den hoicste
Regjcrings Villie, og iscer vilde de uden Tvivl gjernc havc
rakt Haanden hertil, naar den danske Presse kkke med den
yderste Haan og Bitterhed havde angrebet det, som, efter de
i Hertugdommerne hcrskende Forestillinger, var Grundvolden
for deres hele Retstilstand. Endn» vissere er jeg paa, at de
Mcend i Hovedstaden, der horte til den overste Bestyrelse for
Hertugdommerne, tcenkte saaledes, og at de, selv nagtet den
Retning, der uhindret gik igjennem den danske Presse, anvendte al mulig Omhu for at undertrykke en lignende i Her
tugdommerne.
Ved det, der her er talt om Pressetilsynets Virksomhed i
den omhandlede Hensecnde, har jeg kun havt den livenskabelige
og forbittrede Bebandling af det omhandlede Winne for Die,
der efterhaanden udbredte sig i Hertugdommernes som i den
danske Dagspresse, men ikke de Skrifter, som indeholdt rolige
historisk-statsretlige Undersogelser. De Skrifter af det Slags,
der oste med en dialektisk Klogt, som man vist nok maatte have
onflet en anden Anvendclse, forsvarede Lcerdomme, der, under
visse Forudscetninger, künde fore ikke blot til Holstcens, men
og til Slcsvigs Adffillelse fra Danmark, bivroge vistnok ikke
lidet til at vcekke Uro og Spamding, men naar ellers intet
Lovstridigt deri fandtes, kunve den ikke med Rette cller med
Nytte undertrykkes. Forsaavidt de vare over 20 Ark, vare de
og udcnfor al Censurmyndighed, ligesom man og uden Afbrcek
for dct, man vilde udrette, künde lade flige Skrifter trykke i
Udlandet, hvilket og for en stör Deel stete, i Scrrdeleshed cfterat det aabne Brcv af 1846, og de med Hcnsyn dertil givne
Forbud mod al Forhandling om Arvesporgsmaalet i de Hol
steenste og de Sleövigste Stcender havde opvakt Frygt for at
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der vilde lcegges Hindringer i Veien for flige Skristers Trykning indenfor Hertugdommernes Grcendser *).

XI.V.
Naar jeg Side 240-241 har yttret, at Fredcrik den Sjette,
da Provindsialstcenderne sor Slcsvig flulde ordncS, ikke var
stemt for at tage Jnitiativet for det danste Sprogs Jndforclse
som Retö- og Forretningssprog i de dansttalende Dele af delte
Hertugdomme, saa ville udcntviv! Mange finde dette i Strid
med de Rescripter af lüde Decbr. 1810 og 19de Januar
1811, der viste, at Köngen da var findet, efterhaanden som Forholdene tillode det, at indfore det danfle Sprog som Kirke- og
Underviisnings-, Rets- og Forretningssprog i alle dansttalende
Distrikter af Slcsvig. Det er, fornemmclig efterat disse Rcflripter, som ikke paa nogen authentist Maade vare kundgjortc,
i den seneste Tid ere blevne satte i Udovelse i bemeldte Hertug
domme, paa det stccrkeste blevet udhcevet, hvorledes de indcholde
et afgjorende Beviis paa, at de Mcend, som Köngen til den
Tid havde betroet Hertugdommernes Anliggender, enten modvillig have vceret hanS Villie overhorige, eller og vidst ved
Rcenker at omgaae samme, og saavidt vides har dette hidtil
ikke fundet nogen Modsigelse. Det var forend hine Nestripter
vare blevne sremdragne og ivcrrksatte, at jeg nedstrev hine Uttringcr, og jeg vilde dersor den Tid ikke gaae ind paa den
omstomdelige Forklaring, der behovedcs for at scette Sagen i
fit rette Lys**). Nu findcr jeg mig derimod hertil opfordret,
baadc for at forsvarc ovcnanforte min Mring og for at vcerge
hine Mcend mod cn Mistanke, der ved denne Leilighed dog har
en mere tilsyneladcnde Grund for sig cnd ved nogen af de
ovrige Lciligheder, hvor man har slig Anklage tilrede. Vel
See mit Skrist „For Opretholdclsen af den dansie Etat" o. s. v.
S . 61—68.
")
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har jeg vceret aldeles udenfor den Deel af Bestyrelsen, hvorom
her er Tale; men de Personer og de Forhold, som derved
kunne komme i Betragtning, vare mig saa noie bekjendte, at
jeg ei alene har den fuldkomneste Overbeviisiiing om, at hiin
Mistanke er aldeles »gründet, men endog seer mig istand til
at understptte denne min Overbeviisning med saa indlysende
Grunde, at jeg tor giere Regning paa ogsaa at fremkalde
lige Overbeviisning hos Andre. Jeg skal iovrigt aldeles ikke
ndlade mig ovcr den Anvendelse, hine Reskripter nu have
faaet, jeg har ikke her at besaite mig med nogen Bedommelse af den nyeste TidS Bestyrelse; kun pnfler jeg at retfcerdiggjore hiin TidS Regjering mod en uforskyldt Mistanke,
der dog ikke er uden Skin af.Grund.
De ovenncrvnte Reskripter indeholde nu ingenlunde enBefaling, som de underordncde Embedömcrnd skulde og künde umiddclbar udfore, hvor de skjonnede at dens Forudscetninger vare tklstede, men udtrykke kun eet Formaal, som de havde at forberede
og stemme, men hvks endelige Gjennemforelse paa ethvert Sted
var den Kongclige Bedommclse og Afgjorelse forbeholdt. Jmidlertid er det vist, at Köngens Hensigt ikke blev fuldbvrdet. Der
blev vcl strar indhentet Oplysningcr og Erklceringcr fra de lo
kale Embedsmcrnd, og derefter blev det ved Patent af 23de
Octbr. 1811 og 7de Septbr. 18l2befalet, at der ved ethvert Embedes Bescettelse i Hertugdommerne (ei blot Slesvig men og Hol
stern) skulde tilvciebringes Oplysning om, hvorvidt Supplikanterne talede og streve Dansk; hvormed Formaalet var, at
alle disse Embeder i Tiden künde blive besatte med Mcend,
der vare det danffe Sprog merglige i den Grad, hvori det,
efter Embedets Bcflaffenhcd, sandteS at denne Egenflab
burde paasees. Det var nemlig blot befalet, at Oplysninger om den Paagjeldendes Fcerdighed i det danske Sprog
skulde tilveiebringcö, men Regjeringen havde sig det forbeholdt
at bedpmme sammcs Jndflydelse, og vilde fornuftigoiis derved
tage Hensyn til den mcget forskjellige Vigtighed, som denne
Fcerdighed havde sor Embcdsmcend i de dansktalende Distrikter,
eller under hvis Mrkekrcdö danfltalende Distrikter faldt,
ro
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og Dem, der ikke vare i et saadant Tilfcelde, ligesom og
den forfljellige Art af Virksomhed, hvori Embedet bestod,
maatte mcd Hensyn til hine Embcder komme i vidcre Bctraglning. Dcreftcr maatte dct iscrr ved Bescrttelsen af de Prcestekald, hvori dct danfle Sprog i storre ekler inindre Omfang
var Folkesprog, noie vcrre at paasee, at Aspiranten var det
danske Sprog fuldkommen mcegtig; noget som allercde Chri«
stian den 6tes Rcflriptcr af 7de Octbr. 1739 og 23de Mai
1740 *) havde sogt at bcvirke, men udcn at dog de der
trufne Bestemmclscr ganske svarcde til Okcmedet **). Dcrimod
var det efter forncevnte Patent ikke foruodent, ubetinget atudelukke dem, der ei vare kyndige i det danske Sprog, fra de Emder, indenfor hviS Virkekrcds intet dansktalende Distrikt horte,
navnlig de holsteenske og adskillige i Sydslcsvig. I Scrrdclcshcd vilde det med Hensvn til de allcrede ansatte Embcdsmcend
have vceret »billigt af dcn Aarsag at ncegte dem videre Bcfordring
til Embcder af det Slags, mcdens det visinok laae i Kongcnö
Villie, at alle de, der i Frcmtiden dannede sig til Embcder,
i Hertugdommerne, flulde kunne lcese og skrive Danfl. MedenS
forncevnte Patenter, der efter det Slesvig-Holsteenfle Cancellies
Skrivclse af 5te Jnni 1813 ogsaa skulde anvendcö paa Advokatcr, fjcrncde en af de betydeligste Hindringcr, der traadte
i Beien fvr den ved Reskripterne af 1810 og 1811 tilsigtede Tingenes Orden, indeholde de og et iovrigt aldeles
overflodigt Beviis for at disse Ncskripter ei künde vcrre anderledes at forstaae, end som ovcnanfort. Fremdelcs gav en
Kongclig Resolution af 1811 de ved Kjobenhavns Universitet
eraminerede theologiske Candidater Abgang til geistlig Befordring i Hertugdommerne, som omvendt de ved et af disses
Overconslstoricr eraminerede i Danmark, begge Dcle imod at
Candidaten var det Sprog fuldkommen mcegtig, hvori Han
flulde udfore sin Embedsgjerning. Herved blev der Hjemmel
') See
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til at bescrtte Prcestekaldeite ogsaa i de Dele af Slesvig, der
ci henlaae under en danst Bispestol, med danste Candidater*).
Endvidere blev det ved den SleSvig-Holsteenste Skoleanordning
af 24de August 1814 befalet, at der i alle Hcrtugdommerneö
lcrrde Skoler og i dcres Borgerstoler stulde gives Underviisnnig i Danst, hvilken i de forste stulde vcere mere omfattende
end i de sidste. Ogsaa var der allerede i 1813 ved KkelS
Universttet oprettct en Lcerestol l det danste Sprog og den
danste Literatur. Men det vides ikke, at der iovn'gt blev
Nogct ivcerksat «folge hine Restripter, og paa den Tid Provindsialstcrnderne bleve iudforte var det tydste Sprog endnn
Rets- og Forretningssproget ogsaa i de Distrikter, hvori Kirkeog Skolcsproget var Danst; ligesom der Heller ikke var foretaget Noget for at indfore det ved Gudsljenesten og Skolennderviisningen i de Menigheder, hvori det i storre eller mindre
Omfang var Almnens Sprog, men Tydst Kirke- og Skolesprog,
Der ere imidlcrtid uimodstgelige Kjendsgjerninger, der klarlig
vife, ei allene at det ei kan have vceret af Ulpdighed imod KongenS
Villie, at det ci var kommet videre med denS Gjenncmforelse,
men og at det ligesaalidct er tcenkeligt, at Han ved falste Forestillinger var blevet forledet til at opgive samme, men at det
maa have vceret med klar Bevidsthed og godt Overlcrg at Han
har ladet dette Anliggende stille i Bero. Der er en dobbelt
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Räkle af Betragtninger, som jeg herved maa paaberaabe mig,
af hvilke den ene godtgjer den indvortes Umulighed af at det
künde vcere »den Köngens Samtykke, at hi'ne Neskripter ikke
vare blevne gjennemforte, og den anden vifer, HvorledeS den
Forandring, der saaledeS maa antages at vcere foregaaet i
KongenS Anstnelser og Hensigter, var begründet i senere Forhold og Ersaringer.
I mit Skrift: For den danske StakS Oprctholdelse S>
147 har jeg kortelig forklaret, HvorledeS Prcrstdiet i det
SlcSvig-Holsteenste Cancellie i 1834, og lcenge forhen, som og
adflillige Aar derefter, var bctroct til danstfvdte og danst dannede Mcend (fra 1803 I . S . Mofting, fra Slutningen af
1813 Grev O. Moltke) og at ligeledeS i den storste Deel
af dctte Tidörum en danst Netslcrrd havde vceret Dcputeret i
dette Collegium, og det efter nogle AarS Forlob dets forste
Deputerede, og detS Referent i Statsraadet, og at dette ligeledes fra den Tid det i 1814 igjen var sat LBirksomhed ncesten
udelukkende bestod af danskfodte og danst dannede Mcend *),
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ja at til 1831 ikke en eneste Slesviger eller Holstencr den
havde havt Scrde, og at de» enkelte Holstcner, sonr i sidstncevnte Aar kom ind i Statsraadet, ingen syndcrlig Virksomhed der udfoldede. Her maa jeg tilfsie, at hii» danske Rctölcerde A. B. Rothes Anscrttelse i det Slesvig-Holsteenfle Cancellie netop havde til Hensigt at virke for at bringe Hertug
dommernes Lore og Jndretniiiger i muligstc Overceiisstcmmelse
med de danske. Denne Opgave var allerede nogle Aar tidligere blevet Ham stillet som Medlem af den Commission, der,
strar efterat Patentet af 9de Septbr. 1806 var udstcdt, blev
nedsat til at udarbeide en Lvvbog for Hertngdommerne, hvorved den danske Lov fluide lcegges til Grund**). Han var
den eneste danske Retslcrrde, som den havde Scrde, ligcsom
Han og i denne Anledning var ftitaget for sine Embcdsforretningcr som davcrrende Assessor i Lands-Over- samt Hof- og
Stads-Retten, samt Formand i Kjobenhavns Forligelses-Commiösion, for at Han künde anvende sin Tid til den nye Virksomhcd, hvortil Han var kalbet, og det er mig bekjendt at Han
virkelig befljcrftigede sig meget hermed. Han blev og senere
Chef for Kirke- og Underviisnings-Dcpartementet i bcmeldte
Collegium, hvori Han havde faaet Scrde i 1809. Dette künde
saaledes ikke andct cnd vcrre forsynet baade med Villie og med
Krcrfter til at gjennemfore det i hine Nescriptcr Foreflrevne.
Det er mig og bekjendt, at der intetstedS i Samme fandtcS
nogen ubetinget Modstrceben, fljondt vel en eller anden Enkelt
kan have vcrret i Tvivl omOmfanget hvori, og Maaden hvorpaa Sagen rettelig künde gjennemforeS, og ikke undladt at ndtrykke bisse.
i al

den T id

(Nosenkrantz
kan

Statsraa d e t
og

Sehested

storstedeelS
vare

vel

bestod

af

N o rm e n d ,

danske
men

M crnd
m au

neppe have noget imod at de ved denne Leilighed regnes lige

med Danske) og at S a a d a n n e endog indtoge de, navnlig med H e nsyn

til det omhandlede Anliggende, indflydelsesrigeste Plad ser i det

ovenncevnte blot for Hertngdommerne indrettede Collegium .
*) S e e m it S k r if t :

S . 115.

„For

den danske E t a t s Opretholdelse" o. f. v.
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Ligesom det under den foranforte Sammenscetning, saavcl
af Statsraadet, svm af forncevnte Canccllie er utcenkcligt, nt
Köngens Hensigter for det danske Sprogs Frcnime i Slesvig
vare blevne tilsidesatte cller forraadtc nf Slcövig-Holstecnfl In 
teresse, saaledes man Enhver, for hvem Frcdcrik den SjetteS
Regcntfcerd ikke vnr alveles fremmed, holde sig forvisset om,
at Han ikke havde fundet sig i en modvillig Forsommelse af
hvad Han, i et.Anliggende af den Viglighed, havde befalet.
Hans Cabinetssecretair Jeösen, der og var scerdelcs stemt
for Alt, hvorved Hcrtugdommerne künde knytkes ncermcre til
Danmark, og upaatvivlelig har havt cn betydendc Medvirkiiing til hine Nestripter, hvilke udkom under CabinetS-Negjeringen, vilde sikkert Heller ikke have glemt at bringe Sagen i
Köngens Erindring, om det havde vcrret fornodent; Noget
hvortil Han, ogsaa i den Stilling Han beholdt, cfterat Statöraadet i 1814 var sat i Virksvmhed, havde god Leilighed.
Medenö det nu har al Nimelighed imod sig, at Aarsagcn til at Köngens i de titncevnte Resiripter tilkjendegivne Villie ei blev fuldbyrdet, har ligget i Forsommelse eller Ncenker
fra de Ham ncrrmest staaende Embedsmccndö Eide, er det derimod ikke vanfleligt at forklare sig, hvorledeö Han under Tingeneö sencre Gang selv har fundet overvciende Bctccnkelighcder
ved at drive denne Sag i'gjcniicm. For at scetle dctte i et klart
Lys ogsaa for dem, der ikke have synderligt Bckjendtsiab med
disse Forhold, man jcg tillade mig her at anbringe nogle almindelige Bctragtnl'ngcr ovcr Fredcrik den Sjettes RegjeringsHistorie, der ellcrö forst vilde have faact Plads i cn folgende
Deel af dette Bank.
I den forcvi'gcde Kongcs Negjering sinder jeg at maatte
fljcelne tre Afsnit, gjenncm hvilke der vcl gik samme Grundstrcebcn, men hvori der dog i de Veie og Nctningcr, ad hvilke
Han sagte sine adle Formaal opnaaede, frembyde sig Forsijelligheder, der ikke vare uden betydelig Jndsiydelse. Den forste
omfatter den lange Aarrcrkke, hvori Han i sin Fadcrs Sted
stvrede Statsroret, men under Medvirkning af et fortrinlig
dhgtigt og indflydelsesrigt Statsraad, og med Nnderstottelse af
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udmcerkede og for en Ndvikling cif alle Statenö Krcefter varmifolcnde Mcrnd i de Ncgjcringsmyndlghcdcr, der stode Konten
og Statsraadet ncrrmcst. Det er almindelig erkjendt, at dctte
Afsnit var rigt paa störe og indgribende, med Kraft og Klogflab ndforte Forbcdringer i alle Grenc af Lovgiviiingcn og
Statsstyrelscn, og at Staten dcrvcd blev frcmhjulpen til ca
forcedlct Retstilstand, til en Oplysning, og til et almindeligt
Velvare, der vcl i ca sencre Tid blev forstyrret ved den tunge
Skjcebne, som gik over Landet, men dog, eftcrat blidere Dage
igjen bleve det bcflikkede, paa ny vorede frodigen frem af de
Spirer, som i hin, Tid vare blevne nedlagte. Det har i det,
jeg hidtil har lcveret af ncrrvccrcnde Vcrrk, vccret min kjccreste
Opgave ret at ndvikle hine velgjorende Reformers störe Vccrd
og Betydning, og navnlig at vife, hvorlcdeö den Mening,
som en senere Tid saa gjerne har villet udbrede om, at deri
dog var noget Halvt og Ufuldstcrndigt, kun hidrorer fra Man
gel paa Jndsigt i de Tidsforhold, som de Mccnd, der da styrede Staten, havde opfattet og overveiet fra alle Sider.
Der kan vcrre nogen Tvivl om den Tid, hvormed forncevnte Afsnit af Frcderik den Sjettes Negjeringshistorie flal
fluttes. Det Simpleste vilde vcere at regne det til Hans
Tronbestigclse, da Han umiddelbar derpaa, ved et Reskript til
det danske Cancelli af 19de Marts 1808, som derfra blev de
andre NegferingScollegier meddeelt, ophoevede de didtil gicrldcnde
Regler om Sagernes Bchandling i StatSraadet, og paabod,
at alle de Säger, hvori Kongelig Resolution bchovcdes, fluide
flriftligen tilstillcs Ham, for at Han, eftcr dcres Beflaffenhed,
eilten umiddelbart künde afgsore dem ved sin Resolution, eller
befale dem sig foredragne gjennem Statöraadet, af hvilkcn sidstncrvnte Vei Han dog i en Tid af omtrent 6 Aar ikke gjorde
Brug, saa at de» forrige Regjeringsmaade fuldftcendig blev
aflost ved en pcrsoiilig Rcgjcring gjenncm Cabinettet
Naar

*) Vel bleve der i 1610 udncrvnle io nye Geheirtte-Slatöittiinsue
(Prcrsldenten i General-Toldkammeret F. Mvltle
den nyliq til
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d«r imidlertid ei blot stal sees paa den udvorteS Form, men
fornemmelig paa den Aand, der har viist sig i de forffjcllige
M in iste r

for de udenlandffe Anliggender i den udtraadte Geheime

statSminister G re v C. Vernstorffs S ie d udncevnte Nosenkrantz; men
det m aa

vcrre ffeet i

andre scrrdeleS Hensyn

et forstcerket S t a t s ra a d til N a a d giv n in g.

og ikke for at have

D o g fandt der, saaledeS

som W egeners titmeldte S k r if t S .

192 viser, den Sie Decbr. 1813

et overordentllgt S ta t s ra a d S i e d ,

men kun til Overveielse af det

S p s r g s m a a l , om m an i S ta t e n S davcrrende yderst betrcengte F o r fatning ffulde gaae ind paa de haarde Vetingelser, nden hvilke Fred
ikke var
to

at faae;

og jeg

eller maaffee tre flige

angaaende Gjenstande,

erindrer,

som

vcrret indbefattede

S ta tsra a d ,

nden T v iv l

stode i Forbindelse med hiint A n lig -

gende, men hvornnder dog
have

at der senere bleve holdte

overordentlige
ikke

Enkelthederne

(jevnfor

i Fredstraktaterne

oven S . 94— 95, N oten).

Da

jeg anseer det sandsynligt, hvad der ved W egeners Meddelelse syneS
m ig at vcrre bestyrket, at der ingen Protokol har vcrret holdt over
Forhandlingerne i bemeldte F o rsa m lin g e r, og der maaffee ere F a a
tilbage, der kjende
S ta t s ra a d ,

og

som jeg,

de fire davcrrende

erindre

saameget om disse overordentlige

ffal jeg i Forbigaaende bemcerke, at foruden

S tatsm in istre

(Schim m elm ann,

Reventlow, F.

M oltke og RosenkranH ) den i 1764 af StatSraa de t udtraadte G re v
F . G . M o ltke , der D a g e n efter paany blev udncevnt til Geheime
Statsm in iste r med Scrde

efter sin forrige Anciennetet, saavelsom

de vl'gtigste Collegiechefer, der ikke vare Statsm inistre, navnlig de
to Cancelllprcrsidenter K a a s og M o ft in g (hvoraf den Ferste D a g e n
efter

udncrvntes

til Ju stitsm in iste r, den Sidste

til Fin a n tsm in i-

ster og Präsident for Rentekammeret

og saaledeS udtraadte af det

SleSvig-Holsteenffe

Hans

Cancetlie,

hvor

P la d s

blev besät med

G re v O . M o ltke ) samt Sehested og M a ilin g vare kaldte til foranferte N aadgivn in g,
endnu
kaldte.
v is

nogle

og

til de to andre omtalte S a m lin g e r

vare

af de pverste M edlem m er af de vigtigste Collegier

Dette beroer vel alene paa m in E r i n d r i n g ; men jeg er

paa, at der idetmindste

der saaledeS,

ingen betydelig I r r i n g er deri.

selv ingen M eningsforffjel var,
h iin T id h-rte

er og stemmende med hvad jeg til

af Velnnderrettede.

forncrvnte overordentlige
behover den

At

som W egeners Meddelelser viser, angaaende S a g e n

ovenstaaende

Naad

som

Angivelse

Skjo n dt man vel m aa betragte
S ta tsra a d S fo rsa m lin ge r, saa
a f det T id sru m , h vori

intet
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Tiber, saa kan jeg ikke ubeti'iiget henfore samtlige 30 Aar sra
1784 til 1814 til bet samme Afsnit, mm der var en Tid,
hvori der efterhaandm stete en Ovcrgang til det andet, idet
ncmlig Statsraadet allerede tabte i sin forrige Kraft og Betydning **). Vel künde man vcrre ligesaa berettiget til at regne
denne OvergangStid til det forste som til det andet Afsnit. Men
den havde dog i Aand og Vasen mere tilfcrlles med bette,
hvilket det ialifald gik imode, end med hiint, hvorfra det fjernede sig. Der kan iovrigt vel vcrre nogen MeningSulighed
om den Tid, hvormed man stal satte hiin Forandring i StatSraadets Betydning at vare foregaaet. Nogle ville maastee
snarest finde Vendepunktet i A. P. Bernstorffs Dod, men, hvor
stört end bette Tab var, saa vcdblev dog Sagerne i den ncermeste Tid efter Hans Dod at behandleS ikke blot i samme
Form som forhen, men og i samme Aand, i hvilkcn saavel de
Mand, der havde varct i Statsraadet med Ham, som de to
meest betydende af dem, der indtsaadte efter Hans Dod (Chri
stian Neventlow og Cay Reventlow) vare indlcvede tilgavns.
Og har jeg end Formodning om, at nogle i de narmcst paafolgende Aar forefaldne Säger vilde have faact et andet Udfald, hvis Han havde varet i Live, saa kan jeg dog, af flere
Grunde, ikke her indlade mig paa at fremscctte denne Formod
ning, som ialfald vilde behove en udforlig Retfcerdiggjorelse.
Derimod maa jeg som Overgangspunkt scette den Tid (fra

S ta tS ra a d holdtcS,

dog derfor ingen Berigtigelse, og iovrigt ved»

blev

endnu efter dissc S a m lin g e r

rin g

ligefuldt indtil S ta tsra a d e t

1814

igjen blev sat

den udelukkende CabinctSregjeved aabent B r e v af 2Sde A p r il

t Birksomhcd.

Bem clote Forsam linger vare

iovrigt, Gjenflandens uhyre Vigtighed uanseet, dog ikke stört andet
end en Form , da der, efter den S t illin g , h vori Tingene engang vare
komne, ikke vel künde viere Tale om noget V a lg .
*) I

m in

Provelse

af de N igSforsam lingen

G ru n d lo s og til en V a lg lo v S .

146, Note,

forelagte

Udkast til en

har jeg allcrede anty-

dct, hvorledes S tatsraa d e t nogle A a r forend 1808 havde tabt en
Deel af sin forrige B etydning.

1803) da Kronprindsm for dct nieste opholdt sig i Kiel Vcd
det paa StatenS Spdgrcrndse forsamlede Troppccorpö. Fra
den Tid af bleve Sagerne, om ilke aliid saa dog ordrntligviis indcn de foredrogcö i Statsraadet, men ialfald forinden
endelig Resolution togcs, Kronprindsen tilstillede ellcr af
vedkommende Collegieprccstdenter, der ogsaa idelig opholdt sig i
Kiel, overleverede, hvorefter ha», gjenncm sit civile Departementscontoir — der i Gjcriiingcn onitrcnt var hvad fra 1808
Cabinettet blev — tilkjendcgav, hvorledes Han fandt at Sa
gen burde afgjores. Da Han nu var den encste Bccrer af
den kongelige Villie, fulgte det af sig selv, at Resolutionen
gsennem Statsraadet ilke künde blive en anden, nndtagen naar
der i noget cnkclt Tilfcrlde blev gjort Ham Forcstilling *) om
Foraudring, og Han dertil gav sit Bifald. Af og til udstedte
Kronprindsen og i eget Navn Bcfalinger angaacnde Gjeustande, der egentlig krcevcde kongelig Resolution, og det faldt
Ingen ind at kalde dcres forpligtende Kraft i Tvivl. Saa«
lcdeö var i Gjerningcn Cabinctsregjeringen allercde bcgyndt i
1803, skjondt den forst i 1808 fik en bestemt Form og derved
tillige en forpget Fasthed.
*) I

ncrrvcercnde S k r is t S forfte B in d S . 28 5 — 286

(5'rempel paa en Lempning,
sprte M a a d e
S.

as K öngen

findes

som blev tilveiebragt

afgiven Resolution.

ansort ct

i cn Paa foran-

W egener meddelcr

79— 96, 31 9 — 332 A dsiilligt om Forhandlinger,

som i E ta t ö -

raadet fandt S te d angaaende Patentet af 9de S e p tb r. 160 6,
hviö Udfcrrdigelse
lem

Ministeren

davcerende

der

om

i K ie l havde viist sig M e n in gsu lighe d mel-

for de ndcnlandsse Affairer og Prcesidenten for det

tydsie Cancelli.

AL

den A ffatning,

som

de hcrvcr-

rende M in istre bifaldt, og som stemte med UdenrigSministerens, og
saa blev antaget, er saa meget mere forklarligt, h v is K ro n p rin d 
sen, som W egener anferer,
samme.
her

J o v r ig t

befatter mig,

hiint Anliggende,

ligger
at

det

allerede forud havde erkla'ret sig for
udenfor den Gjenstand, hvormed jcg

gaae ind paa den Fremstitling Han gkver af

men jeg ffal dog henvise til mit

den dansie E t a t s Oprethcldclse"

S k r is t :

o. s. v. S . 6 3 — 6 4 , Roten.

„For

Medens Freden! den Sjette saaledes gjcnnem sit Cabinet
styrede Landets Anlkggender, sinder man vistnok i Lovenes og
Regjeringens Foranstaltninger samme retfcrrdige og landsfaderlige Sind som i dem, hvori Han havde benpttet Statsraadets Medvirknkng. Den Tivö vclgjorende Bestrcrbclser for
Folkets Frihed, Oplysiiing og Velstand bleve fonsatte ved tildcclS scrrdcleö betydelige Love, og stjondt de vigtigste styldtcs til
hvad der i hiin foregaacnde Periode var forberedet og som
sremdeles blev bearbeidet ved de Krcester, som da vare blcvne
satte i Bevcrgelse, saa maa det dog vcesentlig tilstrives hanS
usvcrkkede Interesse for de deri behandlede Anliggender, at de
heldigen fuidbragtes; ligesom Han og med fast Villie holdt
ovcr de i denne som i den ccldre Tid ivcerksatte Reformer, mod
hviö Gjenncmforelse der eftcrhaanden modte en Deel Hindringer og Modstand (see dette Skrifts Iste Bind S . 28 l, 289—
291, cfr. S . 298-319, 335-344 og fl. St.). Ogsaa stoder man ideligen paa Spor af det forstaiidige Maadchold,
hvorpaa Han allerede ved sin forste Jndtrcrdelse i Statsstyrelsen havde givet saa fljonne Prover. I dette SkriflS forste
Deel S- 394—395 vil man saaledeö finde et mcerkeligt Erempel paa, at Han i hoi Grad begrcrndsede et Forslag sra det
davcerende danffe Cancelli, der sra flcre Sider maatte tiltale
Hans Tilboicligheder, men hvori Han fandt, at man, for at
staffe en vivere Mark for den kongelige Magtfnldkommcnhed,
gik Privates lovhjemlede Rettigheder for ncrr. Men for en
stör Deel vare dog ikke de Love og Foranstaltniiiger, som udkom i det her omhandlede Tidsrum, saa alsivig gjcnnemtccnkte,
som de der udmcerkede hiint forste Afsnit af Fredcrik den Sjettes Regjeringstid. I Scrrdeleshed stete det stundom, at de til
Gjenncmforelsen af en i sig god og relfcerdig Hcnsigt valgte
Midler ikke vare valgte med en saa omhyggclig og omfattende
Overveielse af alle de derved berorte Forhold, som behovedeS
for at det tilsigtede Diemed virkelig blev opnaaet, uden at de
fra andre Sider virkede forstyrrende. Jeg vil i det Folgende
saae Anledning til derpaa at anfore flere Erempler; dog stal
jeg her i Forbigaaende bemcerke, at de meest betydende uden-
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tvivl ville sindeS i adstillige cif de Love og Foraiistciltninger,
som fremkaldteS ved det cngelste Ovcrfald i 1807. Me», hvad
der her ligger öS ncermere, er, at Frcdcrik den Sjette nctop i
det omhandlede Tidsrum vor „oget stankt grebct af Attraae
eftcr at centralisere, og at denne bragte Ham til nogle Beflutiiinger, som syntes at vidne o>» cn Bcstrcebelse cfter, medTilstdescrttelse af Hertugdonnnerile Slesvigs og Holstecns didtil
stedse anerkjendte eicudonimclige RetStilstand, at omdcmne denne
efter de danste Love og Jndretninger. Vistnok vare, somFolge
af diöse Landes bistoriike Forhold og den Vanstelighed, der
traadtei Veien for i dem at indfore indgribende Reformer, fremfor
Danmark, mange afdercs Loveog Zndreliiingcr, til Hindcr for rn
god Retshaanbhcevelse og Forvaltning, blevne paa den gamle Fod,
mcdcnö man i Danmark forlcrngst havde gjort virseutlige Forbedringer i de tilsvarende Love og Jndretninger, som mau her
havde havt *). Ogsaa var der Adskilligt, som ikke künde
blive uforandret, naar billig Lighed mellem de forstjellige Stals,
dele fkulde finde Sied. Meget var vel iscrr i den sidstanforte Henseende (fremfor Alt var Forordningen af 15de
Decbr. 1802 **') af stör Betydenhcd, men det var dog ingenlunde
det Eneste) allercde ffect i det forste Afsnit af Fredcrik den
Sjetteö Negjeringslid, og Meget af lignende Bestaffenhed er
forcgaact deelS i det andct og dcclö i det tredie. Jeg kan
ikke Andct cnd bifalde dette, om jnst ikke altib > detS Enkeltheder, saa dog i delö Hovcdretning, hvorved den crldre Ulighed er blevet ndjevnct, saalcdes at man, fra bcgge Sider, der,
med bürde have vceret tilfreds. Endnu mindre kan jeg have
Noget imod hvad der i den forstncrvnte Henseende stete, saasom ved den i Iste Bind S . 398 omtalte Gerichtsordnung af
19de Juli 1805. Kun burde der, for Hertugdommcrncs ege»
Skyld, have vceret gjort meget Mere i den Retning, men det
See

m it

S k r if t

„For

den danffe E t a t s Opretholdclse"

«. s. v.

S . 2 2 0 — 222.
")

See

oven

S.

166, 17 0 — 176, 1 8 0 ,

dermed det S . 1 5 4 — 158, S .

1 6 3 — 165

186— 2 0 2 Anferte.

og i Forbindelse
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der stod tilbage, vilde ndcntvivl eftcrhaanden have darret blevet
oprettet vcd Provindsialstcrndernes Medvirkning, dersom de tll
saadanne Formaal hcnvendte Beftrcebelser, der viste stg i disse,
ikke vare blevne gvalte ved andre, der kun forte til Forvirrkng
og Splid.
Men til hiin Tid blev og forctaget Adstilligt, der gav
en ikke ganske »gründet Anledning til at formode en Strceben
eftcr, «den for det som enten HertugdommerneS
eget Vel eller det ovrige Monarkieö berettigede
Jntereöser krarvede, at scctte Alt paa lige Fod som i
Danmark, og dctte har, langt fra at virke til den Nccrmclse,
som derved blev tilsiqtct, i Gjerningen kun vceret Aarsag til
Fjcrnclse. Det dar kort cfter det tyvske Riges Oplosning i
1806 at en saadan Nelning begyndte at vise stg. Det synes,
at Frederik den Sjette og nogle af dem, der stode Ham ncrrmest,
gik ud fra den migiige Forudsa'tning, at den eiendommelige
Netstilstand, hvori -Hcrtugdommerne havde befundct stg, kun
hvilede paa Holsteens Forbindelse med det tydste Rige, og at
der saaledcS vcd dettes Ophor Intet var i Veien for fuldstcrndig at indlemme dem i Kongeriget Danmark. Dctte blev
vel ingcnlunde ndtalt i det under Ode Septbr. 1806 udfcrrdigcde Patent, men dctö Affatning var dog en saadan, at den
gav nogen Anledning til at troe, at dcnne Synspunkt laae i
Baggrunden. En saadan Tanke fik dog endnu mere Ncerkng
ved den strar eftcr udgivne Befaling om en ny Lovbogs Udarbeidelse for Hertugdommerne, ved hvilkcn den danske Lov,
eller, som det endog Heed, „Christian den Femtes Lov" flulde
vcere Grundlaget *). Saafrcmt der havde vceret nedsat een
eller flere Commissioner for at tilveiebringe storre Overeenöstemmelse mellem Danmarks og Hertugdommernes Love, dog
under Hensyn til at den hidtil i enhver Statsdeel gjeldende
Ret ikke burde forandres, uden forsaavidt det künde bestaae
med dennes eget Vel, saa vilde dette, idetmindste i Grundtan-

) „For den banste Etats Opretholdelse >' den» Heelhed" S . IIS .
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ken, have fortjent alt Vifald, og under cn grundig Udfsrelse
vilde det »den Tvivl have viist sig, at der var mere af DanmarkS Lovgivning, der med Nytte künde udvides til Hcrtugdommerne, end omvcndt af disses til Danmark. Men det var
en mcerkclig Miskjendelse af det hele Lovgivningsvccsen, saavelsom af de scrrdclcs Forhvld, at man gik ud paa en eensidig
Omdannelse af Hertugdommcrncs hele civilc, proccösuale og
criminelle Net til Overcensstemmelse med den danske. Forudcn at ethvert Land, med Hensyn til de fleste egcntlig civilretlige Forhold, sinder stg bcdre vcd den engang tilvante Ret
med enkelte Forbedringer, der kunire knytte sig tilSamme, end
ved en i sig maastee fuldkomnere freinmed, der ingcn Rod
har i dets forudgaaende Rctstilstand, saa havde Danmark in
gen Lovbog, hvormed det sclv nogenlunde künde komme nd.
Det var kun ved Hjcrlp af en Mcrngde senere Love og ved
den Udvikling, der skyldtes deels den retövidensiabclige Strcrben, deels RetsprariS, at det var i Befiddelse af en i det
Hele ganske tilfredsstillende Retstilstand. Det maatte saaledes
fkaffe sig selv en ny Lov, der vel burde bygges paa dette
Grundlag, men dog behovede en gi'cnnemgribende Omdannelse,
inden der var nogen Lovbog tilstede, hvorefter en Lovbog for Hertugdommerne künde indrettes; men herpaa blev der, som det
synes, flet ikke tcenkt. Det var som om Danmark allerede var
i Befiddelse af en tilfredsstillende Lovbog (noget andet end
en tilfredsstillende Nets til st and), ligcsom man og syncs
at vccrc gaaet ud sra den Forudscrtning, at den danske Lovgivniiig og den i Hcrtugdommerne gjeeldende havde en saadan Grundlighcd, at der ikke vilde vccrc nogen scrr Banskelig-hed ved en Ombytning, en Forudsa'tning, der var aldeles
urigtig, og det ikke stört mindre med Hensyn til SleSvig end
med Hensyn til Holsteen, mellem hvllke desuden CommiSsoriet
ikke gjorde Forskjel *).
») S e e W e g e u e r I . o. S . 61.
m ar

den AndneS

H v o r lidet bei betyder, at V a lt e -

jydffe Lov af 1240 ogsaa v a r givet i S le s v ig ,

der dog s t r a r e f t e r

i

Lovgivning

og R e g i e r ! ng

skil-

31S
Kort efter de ovenncrvnte ved det tydfte Riges OploSning foranledigede Handlinger, bcgyndte der en Rcekke af Bestrcrbelser for det danfte Sprogs Udbredelse i Hertugdommerne,
hvorved der, naar de ovenncrvnte Neftripter as 1810 og 1811
nndtageS, ikke blev gjort Forftjel mellem Slesvig og Holsteen.
Mftillige af de i denne Netning trnfne Bcsteimnelser fortjente
i stg selo alt Bifald, fljondt det vel tnrde vcrre, at der künde
have vcrret taget Forholdsrcgler, der vilde have givet mindre
Anledning til Klage, og dog fort bedre til Maalet. I Scrrdelcöhed var imivlertid en af hine Foranstaltninger meget uheldig,
dennemlig, at alle Embedöbestallinger i beggeHertugdommer ftulde
affattes i det danfle Sprog, nagtet Embedsmcrndene ikke ubetinget vare Pligtige at forstaae dette Sprog, og dette endnu
mindre künde fordreS af den Kreds, hvori Bestallingen skulde
tjene til Hjennnel for Hans EmbedSmyndighed. Da Bestem
melsen derhoö fra ingen Side var til nogen Nytte, saa havde
det Ndsecnde som om det blot ftulde betegne en vis Hoihed,
som tilkoin Danmark (ikke blot dets Konge) oder Hertngdommcrne. Denne Bestemmclse fandtes dcrfvr meget stodende, ligcsom man ikke knnde forklare stg, hvorfor Köngen ei knnde
ndstede Embcdsbestallinger i det tydfte Sprog, hvilket dog vedblev at vcrre det egcntlige Lovgivningö- og Negjeringssprog
for Hcrtugdommcrne; thi den danfte Tert, som det nogen Tid
sorhen blcv befalet at vedfoie nyc Anordninger, stk i Frcdcrik
den Sjetteö Tid ikke Underftrift af Köngen, og knnde dcrfor
kuu ansccS som Ovcrscrttelse *1.
tes f r a D a n m a r k ,
A lt, h vori

og at de» ogsaa endnu der er gjerldende i

den ikke siden ved Lov ekler gyldige NetSvedtcrgter er

sorandret, findeS viist i mit titnavnte S k r if t S . t k 6 — 187, 2 3 8 —
239.
hiin
at

M en

da m an ligefnldt bliver ved daglig at Paaberaabe sig

Omstcendighedj ja
den

i S le s v ig

end ikke tager

i B e ta n k n in g

at paastaae,

gjaldende R e t er mere overeensstcmmende med

den danske end med den holstecnske, jkal jeg dog et S te d i det F o l
gende yderligcre belyse disse
')

I

PaastandeS

fuldkomne GrundloShed.

m it S k r i f t : „ F o r den danske E t a t s Opretholdelse" o. s. v. S . 94,

har jeg bemerket, at den > den T id ved adskillige R e gje rin gsfo ra n -
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I de ovcnncevnte Reskripter indeholdtes der vistnok Intet,
somjo künde hidledcs af Onchu for de danfltcilenve SlcsvigereS
eget Tarv. De gave saaledes i og for sig ikke Stof til de
Formodningcr, som bleve opvakte ved de vorige omhandlede
Foranstaltninger *). Men hvis de vare komne til Fuldbyrstaltninger vakte Tanke om en attraaet Fordanstning afH e rtugdp m merne

ogsaa

fik N a r in g

ved enkelte ForfattereS Uttringer,

man, af saregne G runde, tillagde megen V a g t .

som

M e n det v a r kun

meget loselig jeg der bererte hine Foranstaltninger, og det isar fordi
det var m ig imod at fremstilte en saa sväg S id e

i den cedle afdpde

KongeS Negjering, men jeg vilde og ugjerne udlade m ig ncermere
over den paapegede Skribentvirksom hed, fordi den M a n d , der frem for nogen

anden

ja saa

aodt som ene egnede sig til at ncrvneS

denne Henseende, er en haderlig O ld in g,

som nu

i

paa en Tid, da

Han künde have gjort saa megen N e gn in g paa Fcengsomhed for den
Nationalitetsiver, som

Han for meer

uden derved

Lvkke,

at

gjore

end 4 0

A a r stden forkyndte

ikke havde talt et O r d for

at

op-

flamme denne J v e r eller at indhofte den Anerkjendelse, som Han ikke
sandt den Tid Han arbeidede i saadan Netning.

M e n med Hensyn

til de fordarvelige Folger a f den M e rligh e d , hvortil N atio nalite tsiveren er steget, maae siige Hensyn vige for Vigtigheden af at alt
hvad

der har

havt en Historist Jndflydelse paa de F»rhold, hvoras

den har ndviklet sig, sattes i et rigtigt L ys, og alt hvad der foregik

i

den

forbencrvnte

T id ,

som

vakte

Tanken om

en Attraae

efter at fordanste Hertugdommerne, har heri havt en betydelig Deel,
fijondt dets Jndflydelse paa
ger

kun er fjern

vendigt at tilfoie, at hiin
berg,

de ncrrvarende Tilstande og S te m n in -

og mlddclbar.

J e g vced ikke om det nu er nod-

Forfatter

og at det var Hans

er F r e d e r i k H o g h

S t i ll i n g

Guld-

som Leerer hoS H. K .

H.

PrindseSse C a r o lin e , og det dertil svarcnde Forhold til K ro n p rin d ,
sen og Hans

H o f i Kiel, der gav

saa stör Vcegt.

Af

Hans Udtalelser i hiin

N etning

de ffere Arbeider, hvori Han lagde hiin R e t-

n ln g for D age n , stal jeg her kun ncevne et, hvortil der i H ertngdom merne blev lagt serrdeles M a rk e , Hans Fortale

til G . H . M oklerS

i K ie l udkomne tydst-danste O rdbog.
*)

N a a r jeg i mit S k r if t : F o r den danste E t a t s Opretholdelse o. s. v.
S . 95 har yttret, at
ende det danste S p r o g

alle

de der omhandlede Bestemmelser angaa-

vare falles for

begge Hertugdommer, saa

er d e t, fordi jeg nnder disse flet ikke havde medtaget de to oven-
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delse vilde dog netop de have givet Anledning til en Mcrngde
Forviklinger og Splidagtigheder, som det vilde vcere blevet
vanfleligt at afgjore paa en med Retfcerdighed og Befolkningenö Tarv stemmende Maade. Det er alt bemerket i det
Skrift, hvortil jeg her saa ofte maa henholde mig**)*, at det
vel, naar man bliver staaende ved det blotte almindelige Begreb, er saa klart som Solen,at hvor Folkesproget er danfl,
bor dette og vcere Kirke- og Skolesproget, men at man ved
Anvendelsen paa de virkelkge Tilstande aldeleö ikke kan komme
igjennem med denne alminoelige Scetning, idet den Deel af
Slesvig, hvori Kirkcsproget, der i Almindelighed maa vcere
bestemmende for Skolesproget, igjennem Aarhundreder har vceret tydff, uden at dette dog er Folkesproget, for det meste
Hörer til det blandede Sproggebeet, hvor Danst og Tydfl, i
Lighed med hvad der findes i andre Landstrcekninger, der
danne en Overgang fra eet Sprog til et andet, tales mellem
Hinanden, og den, der kun taler det ene, idelig forstaaer det
andet"). Bel har Tydfl, deelS i Reformationens Tid, deels
meldte Nestripter, der den T id
aldelcS ikke

vare

syntes

lidet bekjendte og i al Fald

satte i Fuldbyrdelse, og derfor ikke havde havt

den V irk n in g paa Stem nkngen, hvorom

der v a r Tale.

*) F o r den danste E t a t s Opretholdelse i denS Heelhed S . 2 6 9 — 271,
der viser, hvorledes der dog i enkelte M e n igh ed e r, h viS T a l m aa
stee ikke vilde blive ganste lidet,
for

den danste Gudötjenestes

künde have vceret noget at gjpre

Fre m m e , og

at der i alte

Egne,

hvori en ikke aldeles nbctydelig S p ro g b la n d in g finder S te d , burde,
forsaavidt det ei alt er steet, sorges ogsaa for danst U nde rviisning.
M e n de omhandlede Nescripter gik meget videre.
**) E n cedel Forfatter, der netop er fpdt i den sydsteSvigste B p , hvori
D a n st og Tydst have
Hans Landsmcend,

de ffeste Berprelser, h ar nylig imod de af

der kun

ville erkjende et tydst S le s v ig , bragt

I . H . V o ß e s O r d i E r in d r in g :
„ --------wo der dänische P flü ge r den deutschen,
dieser den D ä n e n versteht, dem gesegneten E rb e der A n g e ln ".
(Martensen

Sendschreiben an den H e rrn Oberconfistorialrath

Nielsen in Sch le sw ig S « 9).

Ved disse O r d

kan m an ikke andet

21
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feuere, trccngt sig ind som Kirkesprog i adstillige Mni'ghcder,
hvor det Danste saa godt som ndclukkcnde var Folkesproget,
og hvor det sor en stör Dcol er vedblcvct at vcere MangeS
og paa nogle Steder eudog de Flestes Huussprog. Men
igjenncm de lauge Tider, hvori Tydfl har vceret Kirke- og
Skolesproget, kan det ikke feile, at det har sundet saadan
Jndgaiig, at MenighederncS aandclige Tarv künde komme til
at live under dcts Afskaffelse, om end Dansk maatte i HverdagSlivet have vedligcholdt sig hos den overveicnde Deel af
Almucn.
Der er, saavidt vidcS, ingcn Deel af Hertugdommet
Slesvig, over hvis voldsomme Fortydstning der er fort saa
levende, saa bestemte og saa ofte gjcutagne Klager, og det
endog lcenge forend den almindclige Sprogtummels Tid, som
Angeln og det navnlig Sammes nordligc Deel. Det er vitterligt, at Kloz eller Cloz, der fra 1636 til 1668 (under
Christian den Fjerde og Frederik den Trcdie) var Generalsupcrintendent i den kongclige Andecl af Hcrtugdommcrne, i
Midten af det syttende Aarhundrede, stk det Hoithdste Sprog
indfort overalt i de til dcnne Deel af Angeln hörende Menighedcr, ligesom dette alt tidligere var sicet i den sydlige Deel,
der horte under Heringen af Gottorp og den af Ham ansatte
Gcneralsnperintcndcnt, nogct, der dog af flcre Aarsager var
mindre undcrligt. Det er iovrigt omtvistet, om Danst lige
til den Tid
var det herskende Kirkcsprog
i Nordangeln,elle
om det ikke
i det »lindste i nogle af hine
Menigheder
plattydsk, (fee Heroin antislesvigholsteenske Fragmenter 8de Hefte
S . 30—31 Noten). Men da de» Tilstand, der indtil den
allerstdste Tid havde vedligeholdt sig, under enhver Forudscetning var bleven 200 Aar gammcl, saa er det af liden praktisk Vigtighed, om det var endnu längere siden, at det danste

end me- dyb Veemod tccnke tilbage paa de Sam drccgtighedcnS og
den rolige LykkeS D a g e ,

hvorved

gjensidlge Vildfarelser og blinde

Lidenskaber saa sergelig have siilt Feedrenelandet.
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Sprog ophorte cit brugeS ved Gudstjenesten sanunesteds» Ei
Heller er det i den Henseende vigti'gt, om Generalsuperintcndentcn, saaledeö som Klagen lydcr, har af egen Myndighed
gjort et saa dristigt Skridt, cller om Han havde udvirket en
kongelig Befaling dcrfor. At det danfte Sprog, ftjondt i en
meget nfuldkominen Dialect, dog »naa have dybe Rodder i dette
Landftabs Befolkning, er imidlertid indlysende deraf, at det
meget lange vedblev at vcere Huussproget for Bcboernes Fleerhed, og at det endnu forstaaeS og talcs af en meget stör,
maaskee endog den storste Deel af Befolkningen, ftjondt der
klageö over at det Tydfte, der som andetsteds i den plattydfte
Skikkelse, fra Begyndelsen af dette Aarhundrede ogsaa efterhaanden i Fainiliernc har trcrngt det Danfte tilbage*). Da
Christian den Sjette for at raade Bod paa det Uvccsen, at
Gudsljenesten var tydft paa »nange Steder, hvor den storste
Deel af Sognebeboerne ei forstode dette Sprog, men dcrimod
»ned faa Undtagelser det danste, ved Rescriptet af lOde Juli
1739 paalagde Kirkevisitatorerne i de Dele af Slcsvig, hvori
dette Tilfcrlde antogcS at finde Sted, derom at anstille de
fornodne Undersogelser, erklcrrede Visitatorerne i Flcnsborg
Aint, hvorunder Nordangeln Hörer, at Beboerne i alle dcrtil
hörende Sogne mellen» Hinanden takte Dansk, og at der med
Nndtagclse af det ncermest til Gottorp grcrndsende ikke var
noget, hvori inan i Almindelighed takte tydft, men at Be
boerne i alle Sognene ikke desto mindre havde erkläret, at de
langt bedre künde forftaae en tydft Prcrdiken end en, der blev
holdt i, soin det hedder, det rette sjcrllandft-danflc Sprog, (ved
hvilket synderlige Udtryk vel Bogsproget forstaaes). Kirkevisitatorernc foresloge derfor ingen Forandring i Gudstjenestens
Sprog, km» nicente de, at det stedse burde paasecs, at Kirkeog Skolebetjentene vare saa kyndige i det Danske, saaledeS
som det der taltes, at de vare istand til at handle med den
Enkelte i det Sprog, hvori denne var bcdst hjeinme. Ved
See

W im p fe n

Geschichte der Zustände des H er;ogthnm S c h le S 

w igS oder S ü d -J ü tla n d s . -Fle n Sb o rg 1830 S . 319.
S1*

Rcscnpt cif 13de Mai 1740 bifaldt Köngen KirkevisitatorcrneS
Mening, ligesom Han ogsaa befalede, at tre af dem udpcgede
tydflfodte Prcester, der ei vare bevandrede i det danske Sprog,
siulde forflyttes ved den forste forefaldende Leilighed*).
Det kan vist ikke med Sikkerhed paastaaes, at de
Undcrsogclser, der laae til Grund for Kirkevisitatorernes Meningsyttringer, have vcrret udsorte med en saadan Omhyggelighed og med et saa uhildet Overblik, at man ganfke künde
stole paa Udfaldets Rigtighcd. . Men udenfor de Tvivl, som
man kan heute fra den Retning, man har Anledning til at tiltroe de vedkommende Embedsincend, finder feg dog Intet, som
kan begründe en Formodning om Partiflhcd. Navnlkg medforer det ingen indvorteS Usandspnlighed, at Beboernc, sijondt
Danfk — hvad Visitatorcrne ikke fordulgte — var vedblcvct
at vcere de FlesteS daglige Sprog, dog bcdre künde forstaae
Prcediken, Psalmer o. s. v. i det Sprog, der nn i ikke langt
fra hundrede Aar udelukkende var brugt i Gudstjenesten, og
hvori de havde modtaget deres Skoleunderviisning og vare
confirmerede (thi Confirmaiioncn var i Hcrtngdommerne indfort lcenge forend 1736 da den indforteS i Danmark), og
i hvilket Biblen, Psalmebogcn o. s. v. maatte va're Menighederne nogenlunde bekjendte, end i det Sprog, som de ikke
vare vante til at bruge »den for HverdagSlivcts lavere Gjcnstande, og det vist i en anden Skikkclsc, end de», hvori GndS
Ord vcerdigen og til Opbyggelse künde forkyndcs. Det er
endog naturligt, at en stör Deel af Almuen, stjondt den takte
Danfk, aldeles ingen eller kun mcgct ringe Fcrrdighed havde i
at lcese dette Sprog**). Ved de Nndersogclser, som bleve an») S e e

W e rla u fs

Priisskrift

om -et -anffe

Sp ro g

i S le s v ig ,

S.

1 1 9 — 124.
* ') Unber den heftige Sp ro gstrid er det sra den r n e S id e vaastaact, at
det D anffe, der taleS i det nordlige S le s v ig , er et raat og forqvaklet
S p r o g , der flct ikke ligner det, der taleS af dannede Danffe, hvor«
imod m an

fra

den anden S id e

siammet Usandhed.

h a r benagtet dette som en ufor-

M e n S a g e n forholder sig vist noget anderledes
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stillcde i 1811, fandtes det cndnu, at Danfl havde vedligeholdt
sig som Omgangösprog; men at det Tydske, efter at det i 70
Aar lcrngcre havde vceret det, hvorigjennem Almuen fik sin
aandelige Dannclse, ogsaa maatte have fundet temmelig Jndgang i Familielivet, kan ikke omtvivleö. Om man da ved
umiddelbar Tilsporgsel har sogt at udforste Beboernes Onfler
med Hensyn til Kirke- og Underviisningsvcesenet er mig ubekjendt, men hvis saa har vceret, maa de upaatvivlelig vcrre
afgivne i samme Retning, som den man fik i 1739, vel endog
med foroget Styrke. En Afstemning künde vist intet andetlldfald have faaet, det vcrre sig da, at Negjeringen paa en indgribende Maade havde bearbeidet Mcnighederne i en hertil svarende Retning. Men selv det vildc maajkee ikke have fort til
det nccrmefte Maal, og i ethvert Tilfcelde vilde saadan Jndblanding have vcrret meget mistig.
Ester den oven betegnede TingeneS Tilstand laver det sig
aldcles ikke formode at der i selve Menighederne var en
nogenlunde almindclig Tilboielighed til at ombytte det tilvante
Kirkesprog. Derimod kan man vel med Mshed antage at
den, om end i Tal mindre, saa dog ved sin Dannelse og
borgerlige Stilling indflydelsesrigeste Deel af Befokkningen,
som det laae paa Hjerte at bevare de tydffe Elementer i
Slesvig, vilde have anvendt alle dcres Krcrfter for at opvcekke
i de forstjellige D e l«

a f S le s v ig .

dsm ine,

og

under

der i K irke -

danffe Biskopper

dcrhos staact

og

et

i levende S a m a v c m

turbe det Danste
J y lla n d .

tildeels

I

den D e e l a f bette H e rtug-

t Skolesager
baust

har

med det

egentlige

Hort
og

D anm qrk,

omtrent taleS ligesaa godt som i Visse Deke af

D e t samme

turbe og med nogcn Jiidstrcrnkiiing gjelde i

de fra D a n m a rk fjcrnere M c u igh e d e r,

der have staaet under H e r-

tugdom m crncs KirkcbestVrelfe, me» h vor
Skolesprogct.

steds«

RcgjeringScollegiuw »

Men

i

dem,

bog D a u st var Kirke og

hvori D a u st

og Tydst i det daglige

L iv taleS i Nceng, men ku» bet sidste er brugt ved Gubstjeuesteu
og ved N ngdom m ens N nderviisning, künde et taaleligt D a u st neppe
have vedligeholdt

sig.

O m S p ro g c t i A nge ln i S ard cle she d kan

ievrigt M e r la u s i. o. S .

t 8 eftersce?.
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en bitter Stemning mod en saadan af Regjeringe» attraaet Forandring. Og for at sikkre sig en afgjort Stemniefleerhed vilde
de neppe have behovet andet end den Forestilling, at Negjeringens Hensigt kun var at forbercde SlesvigS Jndlemmclse i
Danmark, noget hvorfor Slesvigerne, paa Grund af Dettes
forstyrrede Pengevcrsen, til de» Tid maatte have en ganske
scerdeles Skrcek. Naar jeg yttrer, at siige Forcstillinger vitde
vceret anvendte af dem, der horte til den thdsie Retning, saa
liggcr den ikke nogen Forndscrtning om Logn og Nnderfnndighed, hvilken jeg ikke sinder det retfcerdigt at tillcrgge dem svm
et almindeligt Trcrk, men jeg antagcr at de selv stode i den
Tro, at Hertugdommets ja vcl bcgge Hertugdommers fulvkomne Jndlemmelse i Kongerigct laae i Baggrundc» for de
Bestrcrbelser, Regjeringen den Tid i nogle Aar havde anvendt
paa der at udbrede det dansie, Sprog, og at dette vilde vcrre
en stör Ulykke. Om nu end Regjeringen havde vidst at scrtte
andre Krcefter i Bevcegclse, hvorved hiin Modstrcrben künde
have vceret overvunden, og den ved saadanne Midier have
bragt Afstemninger tilveie i den Retning, som den onsiede,
noget som dog neppe i det Hcle vilde have vceret opnaaet, saa
vilde det dog have vceret heelt uvist, om den derved havde udrettet noget Godt. Det er ikke usandsynligt, at der snart, og
det endnu under Forberedelscrne til den tngne Bcflutniiigs Udforelse, ogsaa hos den Deel i Menighcdcrne, hvis Stem
mer vare vundne for samme, vilve, i alt Fald ved de Paavirkninger i den Retning, som ei vilde have manglet, vceret
opstaaet Utilfredshed og Mistanke, der blandt andet vilde have
udtalt sig i Ansogninger om at den beflnttede Forandring
maatte gaae tilbage; noget der vilde have foranlcdiget de mccst
fortrcrdelige Forviklinger og Spcrndiiiger. Saavcl den Bcarbcidelse af Befolkninge», der var anvendt for at forbcrede
Stcmmegivningen, som Gjcnnemforelsen af den vedtagne For
andring, vilde »den Tvivl og have givet Anledning til megen
Ufred i og mellcm Familierne. Om Forandringcn, naar den
var blevet sat igjennem, vilde have havt gavnlig Jndflydclse
paa Befolkningens, saavel de» opvorende Ungdomö som
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de Wldres aandelige og religieuse Tcirv, hvilket burde vare
Hovedsagen, turde og vare tvivlsomt. Om der cnd vare Mange
i de Menigheder, hvori Danfl Hortes meest i Husene, der,
nagtet det tydfle Sprog igjennem saa mange Slcegtfolger havde
vceret det udclukkende Kirke- og Underviisningssprog, dog som
Folge af denne Sprogdobbelthed stode tilbage i Evne til at
forstaae det Ord, der lyder i Kirken, saa synes det dog, at
dette maatte vcere dem mere tllgjangcli'gt end om Gildstjencsten
nu flulde vceret holdt i et Sprog, som de kun vare vante til
i en mcget urcen Form at beuge om det daglige Livö Forholv,
men hvori de ordcntligviis neppe havde Hort et religiost Foredrag, seet cn Bibel, en Psalmebog, eller anden til religiös
UnderviiSiiing eller Opbyggelse besteint Bog. Man erindre sig
herved hvad der oven S . 322-323 er forklaret om Angeln, af
storre Distrikter vistnok det, hvori det tydske Sprog paa meest
voldsom Maade er blevet indtrcengt i en overveiende danfl Befolknings Gndsijencfte.
Det er utvivlsomt, at de Foranstaltninger, der fra Aaret
1806 af fra Negjeringcnö Side vare blevne trnfne til danfl
Sprogs og danfle Jndretnkngers Nvbrcdelse i Hcrtugdommerne
— Foranstaltninger der vare mere bebudende end virksomme
— havde fremkalvt Bestrcebclscr fra den anden Side for at
trcrnge det danfle Sprog yderligere tilbage, og disse synes at
have udrettet mere end hine. Heroin have netop flcre af Forkjcemperne for den danfle Nationalitet i Slesvig aflagt Vidncöbyrd, og det i mcget starke Ndtryk. Icg flal blot ncevne
Wimpfen*), der med en ganfle anden Sagkundflab og med
mindre Lidenflabclighed har talt denne Sag end nogcn afdem,
der under den feuere TidS Bevcegclscr har sagtet for samme.
Men dersom Regjeringen havde udfoldct en sardelcs Virksomhed for at tilveiebriiige deil i Rcflripterne af 1810 og 18l1
bebudcde TingencS Orden, saa maatte det have opvakt en endnu
stärkere, almindeligere og varigcre Modstrabcn.
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For nogle Aar Den blev der i »lange Menigheder mcd
blandct Befolkning men med tydst Gndstjeneste anstillet Esterforstning, om de her! onflede Forandring, og de flulle ganste
almindclig have erkläret sig derimod. Men dette hele Foretagende blev i flere danffe og sicsvigste Blade frcmstillct som et
listigt Paafund, hvorved tydstsindcde EmbedSmccnd havde vidst
at give den Tilstand, som de onstede at vcdligcholde, et falstt
Skin af Mcnighedens Samstemming. Man künde vistnok til
hiin Tid endnu mindre end til den, hvori de celdre llndcrsogclscr have vceret anstillede, gjore Rcgning paa en upartist
Udforclse. Og det var med god Ret at man ei vilde stjcenke
Udsaldet af dem, der havde fundet Sted, nogcir Tillid. Men til enhver Tid er det en meget mislig Sag, ved Afstemning mellen, Menighederne i et saadant Anliggende at komme til sikker Kundstab
om dereö fände Onster og dcres fände Tarv, og det i Scerdeleshed, naar det er Regjering eller Ovrighcd, som fremkalder
en saadan Afstemning, „den at der i selve Menighedcn havde
rort sig noget Onste i saa Henseende. Saafremt man i sin
Tid ikke i Anledning af Rescripterne af 1810 og 1811 har opfordret til en saadan almindelig Afstemning, saa fortjener det
vist ingen Dadel. Ja det künde endog syncs, at Canccllict,
ved at lade det gaae til saadan Afstemning, vilde have hand
let mod Köngens dcrvcd tilkjendegivne Billie; thi, cfter hvad
der af Restripterne er mcddcelt, lader det ikke til at der
stnlde tagcs Henshn til Menighederues Onster. Hvad der
ifolge samme künde blive at nndcrsoge var blot, om de vare
dansttalende eller ikke; og hvorlcdes dette stnlde bedommcs var
aldeles ikke antydet. Blandt andet var det meget uvist, hvorhen de Mange skulle tcelleö, der mcd storre eller mindre Fcerdighed 'talte begge Sprog. Cancelliet handlede sikkert rigtigst
ved for Oieblikket at blive ved det Forestrevne.
Som bckjendt har nn den overordentlige RegjcringScommiSsair i Slesvig, i Henhold til de omspurgte Nestriptcr, indfort dansk Gndstjeneste, deels ndelukkende, deels afverlende, saa
og danst Skolennderviisning, i en stör Deel Menigheder, hvor
Kirke- og Skolesproget til den Tid var tydst. Men den hele
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Retstilstand saavelsom Stemningeir baade i Slesvkg og Danmark havde i Mellemtiden undergciaet saa störe Forandringer,
at der vel künde vcere Anledning til nu at behandle Hunt Anliggende anderledes end i de Tiber,, hvori det forhen var kom
met under Sporgsmaal. Jeg maa og forudscette, at Negjeringscommissairen har vceret i Besiddelse af en saadan Magtfuldkommenhcd, at Han var bemyndiget til at gjore en Anvendclse af bemelvte Rescripter i de enkrlte Menigheder, der forhen
vilde have behovet en Kgl. Resolution. Det er og forklarligt,
at Han under de nuvcrrende Forhold ikke künde ansee den noiagtige Undersogelse fornoden ekler passende, som man ander
den celdre TingeneS Orden vilde have ansect for uomgjcrngelig, inden man künde stride til en i det hele Menighedöliv saa
indgribende Forandring, men at Han derimod antog, at der
maatte gribes rast Beslutning, gründet paa den personlige
Overbcviisning, Han havde erhvervet om McnighcderneS virkelige Onster og Tarv. Hvorvidt Hans Mening om Hans Myndigheds Omfang har varct aldclcs velgrundet, og hvorvidt
Han i sammeö Anvendclse har vceret mere cllcr mindre heldig,
er noget, hvorom jeg, efter den mcget ringe Kundstab man
har om alt hvad dermed staaer i Forbindelse, ikke tnrde tiltage
mig nogen sikker Mening, og det vilde i ethvert Tilfcrlde ligge
udcnfor mit Oiemcd at ndtale nogen saadan. Det er niig
nok, at der i 1811 vare Grlinde, der maatte gjore forstandige
og upartiste Negjcringömcrnd betcrnkeligc ved, »den nogen fra
BefolkningenS Side dcrtil given Anledning, fra Statens Side
at stride ind for at faae de gjenncm Aarhnndrcdcr tilvante Sprogforhold forandrede, og at diSse Grunde ingenlnnde tabte dercs
Vcegt i de ncrrmest paa folgende Tider, men at de da indtraadte
Forhold gjore det megct begribeligt, at Köngen selv kom tilbage fra
den Tanke Han i 1811 havde nceret. Det er mig fnldkommen
bekjendt, allerede fra den Tid, da den i de titmeldte Rescripter udtalte Henstgt var under Behandling, at Mcrnd, der paa ingen
Maade künde henregnes til Slcsvigholstencre efter det Begreb,
som man nu omstunder dermed forbindcr, vel tilfulde erkjendte
det Sande og Netfcerdige i den Grundtanke, hvorfra den gik
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ud, men frhgtede sor, cit der ved Gi'enneinforelsen vilde opstaae
mange forstyrrende og stadelige Virkuinger. Scia megct de
cnd beklagede de Overgrcb og Forsommelser, hvormed i cn «ldre Tid det danste Cprog var trcrngt tilbage cif dct tydste,
saa maatte de dog finde det holst un'gtigt, til Hevn derfor at
opoffre den nuvcerende Befolknings Tarv, for cit bringe det
danste Sprog ind i fine forrige Befiddelser. At sclve Sproget
siulve have Ncttigheder, for hvilke Befolkningcns Tarv og dens
Auster maatte vige, var en Tanke, som den Tid ikke var fodt.
Baade den Aand, der havde viist fig i flere af de Foranstaltningcr, der i den ncrrmest forudgangne Tid vare tagne til
Bedste for det danste Sprog, og sclve de Ndtryk, hvori de»
Kongelige Befaling var affattet, frembod ikke liden Anlcdning
til at formode, at der var Tanke om at give dem den meest
ndvidede Anvcndelse, og at den saaledes knnde fore til det
tydste KirkesprogS Afstaffelse i Menighcder, hviS religiöse og
aandelige Tarv, saaledes som oven udviklct, dcrvcd vilde blive
lidende, og som vilde blive holst utilfredse ved en saadan aldeles ikke fra deres Side paakaldt Forandring i denne dog kun
dem vedkommende Sag. Regjeringcns Stilling undcr alle de
spcendte og uhyggelige Forhold, der heraf künde ndvikle sig,
vilde vcrre saa mcget uhclbigere, som det var ganste af egen
Tilstyndelse den stulde stride ind. Fra de dansttalende Slesvigercs Side forclaae der ikke Noget, der vidncde om en Attraa
efter de Forandringer, hvorom der var Tale — i det mindste
er intet saadant blevet mig bekjendt — og ligrsaa lidtrorteder
sig i Danmark noget Dnste i denne Retntng. Selv de af
Nordflesvigs Beboere, der, saaledes som de senere »dtalte i
Stcenderne, satte mcgeu Priiö paa, at dereS Folkesprog ligesaavel stnlde blive NetS- og Forretningssprog iblandt dem som
det var og stcdse havde vcrret dercö Kirke- og Skolesprog, vilde
maastee vcrret blevne meget crngstelige ved cn Jndstriden, som
de, i Cccrdeleshed med Hcnsyn til hine crlvre Foranstaltninger
og det Jndtryk samme havde gjort, maatte vcrre tilboielige til
at hidlede fra den Hensigt, i det Hcle at omdanne deres Netslilstand efter den som fandtes i Danmark. Dette var nn No-
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get, hvorimod de endog i eil megct senere Tid med stört Eftertryk crklcrrede sig,*) og sein til hiin Tid maattc endnu mere
stode dem tilbage paa Grund af Kongerigctö forftyrrede Pengevcesen.
Paa den Tid da Frederik den Sjette udgav de omhandlede Befalinger af 1810 eg 1811 maae naturligviiö enten de
foranforte Betoenkeli'gheder ikke vcere komne for Ham, cller eg
har Han ikke fandet dem af den Beipdenhed, at Han dcrfor
flulve vige tilbage fra det Han havde tcrnkt sig at ville gjere.
Men, ligesom det, efter hvad der S . 308—310 er udviklet. ikke kan
omtvivleS, at Han dog siden har opgivet sit Forsoet, saaledes
er det ikke vanskeligt at forklare, hvorledeS Han var kemmet til
anden Erkjcndelse. Den Tilbeielighed til at centralisere, sein
allerede ferhen var teminclig fremskreden i Danmark, havde
hos Frederik den Sjette faaet cn pderligere Udvikling »»der
den personlige Negjering, sein Han forte i den Tid, vi have
henregnet til det andet Afsnit af hanS Ncgjeringötiv; og den
kastede sig iscer paa Forholdene i Hcrtugdommerne, hvor den
ferhen ikke ncrr til havde viist den Nirksomhed. sein i Dan
mark eller engang sein iNorge. Han blev herved vist ikke lidet
paavirket ved Napoleons Ercmpel, men i den ncrrmcst folgende
Tid sik Han storre og storre Anledning til Tvivl om, hvervidt
denne störe HersicrS indvortes og udvortcö Politik vilve have
den Bestandighed, som Köngen med de fleste Dansie havde
tiltroet samme, og det varedc ikke lcrnge forend Napoleons
Herredomme var alvcleS omstyrtet. I Lobet af denne Tid blev
Statenö Tilstand mere og mere betrcrngt; det Haab, som
Köngen vel endnn i Begyndelsen af 18l1 syneö at have gjort
sig om at Hans mcegtige Allierede kimde og vilde omsider siaffe
Danmark Opreisning og detS Negjering ny Styrke, sank mere og
mere, og allerede i I8l2 beslultede Han sig til at fjerne sig fra Na
poleon for at erholve en saa taalelig Fred, som Omfta'iidighe-

') See:
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derne iillode. Dette lykkedeö dog ikke, og Staten blev, under
sorogede Trcrngfler og Farer, paany kästet ind i Forbindclse
mev Napoleon. Til hiin Tid maatte der og stedse lcrggcs nye
Byrder paa alle Statenö Dele, men i Scerdeleshed blev der
i 1813 gjort et Forsog paa, ved en Eenhed i hele Monarkiets
Pengevcesen, at lette Overgangcn fra det forstyrrede Pengevcesen, hvorunder Danmark og Norge sukkede, til et paa Sikkerhed i alle faste Eiendomme bygget Pengcreproesentativ, der
stulde aflose Kongerigernes dybt sjunkne Courantsedler, og
nu blive det scelleds Betalingömiddcl sor Kongerigerne og
Hertngdommcrne. Som bekjendt blev dette, hvortil og alle
celdre Gjcrldsforpligtclser flulde gaae over, fodt med en
Cours, der satte samme omtrent Vs under det som det skulde
forestille, og det vedblev at stinke dybere og dybere. Hiin Forholdsregel fremkalbte i Hertugdommerne, der, saa trykkcnde Forstoldene end cllcrs havde vcrret, dog havde vedligeholdt et fast
Pengevcesen og i Forbindclse dcrmed en god Credit ogsaa i
Udlandet,*) en saadan Forstyrrelse i alle Forhold og en saadan
Misstemning, at Negjeringen om et halvt Aar maatte tage
den tilbage. Hvad Den enduu af den tilsigtede Eenhed vilde
holde vcdlige, Nigöbankberegningen istcdetfor den gamle Cou
rant, medforte og en betydelig Spcrnding, som kun noget sormildedeS dcrved, at man i Gjernkngen ikke brugte den nye
Pengesort, men kun ved Visse Leilighcdcr lod Navnet blive.
De til den nye Banks Grundfcestelse paabudne Heftelser paa
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alle de faste Eiendomme gave og Anlcdning t!l megcn Besvcering; thi, stjondt man ei künde nrrgte, at alle Statödcle burde
tage Deel i den Gjceld, Staten havde paadraget sig ved den
til fcrllcs Udgifters Bestridelse udstedte uhyre Seddelmasse, saa
var der dog, baade med Hcnsyn til Formen og til det paa
Hertugdommeriie tagte Belobs Storrelse, adskilligt Stof til
Klage. Jkke at tale om, at Riddcrskabct i lang Tid vedblev
sine Jndsigelser mod NegjeringenS Bercttigclse til at paalcrgge
deres Eiendomme slig Byrdc nden at sporge om dereö Jndvilligelse. Langt fra at nu det foranforte Skridt bidrog til
at bringe Danmark og Hertugdommerne Hinanden ncrrmere,
virkede det tvertimod til at fjerne diSse mere fra Danmark og
derimod knytte dem ncermere til Hinanden. Slesvigerne antoge
i Scrrdeleshed, at ligesom deres ncere Forbindelse med Holsteen,
der atter staaer i saa umiddelbar og levende Samqvcm med
Udlandct, fra gammel Tid har gjort, at Regjeringcn ei künde
tcrnke paa hoS dem at indfore Papirpcnge, saaledcs var det
denne Forbindelse at tilstrive, at det i 1813 gjorte Forsog snart
maatte tagcs tilbage, og navnlig troede de t saa Henseende at
skylve Nidderskabet megct, i det Sammcs kräftige Forestillinger
mecntes at have gjort lldslag. De ncrrmest folgende Aars
Begivcnheder, navnlig den Forfatning, der var tilsagt Holstccn
som Medlem af det tydffe Forbund, havde en ligncnde Virkning, idct Sleövig meentcö, som Folge af sin gamle Forbindclse med Holftcen, at burde (med de Lempninger som fulgte af
at det ei horte til Forbundet) tage Deel i denne Forfatning og
de Velsignclser, man til hiin Tid deraf lovede sig. Saavcl
dette Forfatningsonske, som Klagerne over de under Krigen
mrget sorhoiede Skattebprder, fremkaldte i de noermest paafolgende Aar, som bekjcndt, levende Bevcrgelscr. Ved den Kraft,
hvormcd Rcgjcringen modle hvad der var virkelig lovstridig
Modstand, forenet med den Omhu, hvormed den, saavidt Forholdene tillode det, lettede hine Byrder, lhkkedeS det omstder
at komme ud af den spcendte Tilstand. *) Under denne var
') S e e : F o r den Hausse E t a t s Opretholdelse i dens Heelhed S . 9 3 — 94.

det naturligt, at dm tidligere paatankte Sprogforaiidring maaite
hvile, og det havde vist Heller ikke varet raadeli'gt, da Stem»iiigen igjen var blevet noget roligere, paany at opbringe den
ved at skride ind i den i de tilmcldte Rescripter bcbudede Netiiing Dctte vilde have varet saa meget mindre vcl betankt,
somdet var kjendcligt, at den lpkkelige Forandring i Stemningcn for en stör Deel skyldtcS den Erkjendclse, at Negjeringen
ikke siden 18l3 var strebet videre frcm i de Bestrcebelscr, som
til sin Tid havde opvakt Frpgt for cn Fordanstning.*) Der
var vistnok Ingen, der nu var mindre tilboielig til at vende tilbage til saadanne Forholdsregler c»d Fredcrik den sjette. Ogsaa Tilstandcn i Danmark var livct günstig for en saadan
Jndstriden. Her folte Fvlket sig ligcsaavel som i Hertngdommerne trykket ved forogede Skattcr og nheldige Afsamingsforhold men e»d mcre ved de fordcrrvelige Folger afdct forstyrrede
Pengcvasen, der allerfoleligst viste sig paa Overgangen til den
bcdre Tingcnes Orden. Hvad man begjcerte af Negjeringen
var, at den stulve anvcnde al Omhn paa at lcrge diSse dybe
Saar. Dette gjorde den og, stjondt det ikke künde gaae saa
hurtig dermed, som den ikke mindre end Folket onskcde, og Hel
ler ikke jnst cnhvcr i den Heiisccnde anvcndt Bestrabclse var
ganste hclvig. Det var kun ganste Enkcllc, som kjendte noget
til de Sleövigste Sprogforhold ellcr tankte paa at der i samme
künde vare nogcn Forandring at gjorc. Og de, der havde
sat sig bedst ind i diöse Forhold, solle vcl en patrioliff Sorg
oder den Panstjabne, som det danske Sprog havde varet underkastct i cn Nakke af svundne Slarhnndrcdcr; men de indsaae,
at det hverken var gjorligt ellcr paa nogcn Maade tilraadeligt
ved Regjeringenö Befalinger at forandre de» igjcnnrm
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saa mcinge Slcrgtfolger hoevdede Tilstand. I Scrrdelcshed
var det en almindclig Erkjendelse, at hvad der muli'gviis endnu
lod sig ndrette for det danste Sprogs fornycde Brng i de
Menigheder, hvori det, stjondt udelukket fra det offcntlige Liv
og navnlig fra Kirkcrne, dog i storre eller mindre Omfang
havde vcdligeholdt sig i det daglige Liv, maatte vcere betinget
af BefolkningenS eget Tarv og de Snster, der rorte sig i
Samme. Det danste Folk var vel den Tid »den poliiisk
Frihed, men der turde dog i den oplyste Deel af samme have
hcrstct ganske andcrledes sunde og starpe Bcgreber om den
borgerlige og personlige Frihed e»d nu omstunder*);
og efter disse Bcgreber künde den ikke ansce den hoieste Magt
for bercttiget til at paanode nogen Deel af Befolkningen en
Sprogforandring; i Scerdcleshed künde man ikke finde nogen
rctfcrrdiggi'orende Grnnd den, at det kun stete for at bringe den
Tilstand tilbage, der i crldre Tidcr paa lige Maade var blcvet forstyrret.
I mit Skrift: For den danste Stats Oprctholdelse , dens
Heelhed o. s. v. S . 96, har jeg ncrvnt Hr. Confcrentöraad
Werlauf'ö ved en af en fcrdrenelandstsindet Privatmand i 1815
opkastet Priisopgave foranledigede Skrift, angaaende det
danste Sprog i Slesvig. Detke Skrift er vel stikket til at afgive en Maalestok for den Aand, hvori oplyste FcrdrelandSvenner, iudcn Lidenstaberne havde bcmcrgtiget sig dette Minne,
betragtede de SleSvigste Sprogforhold. Naturligviis er det
ingcnlunde min Mening, at den noiagtige historiste Knndstab
til disse Forhvld, som denne Forfatter ved sin omfattende grun
dige Granstning havde erhvcrvet, var almindclig blandt
hine Mcend; derimod troer jeg, at den Forstandighed og Billighed, der gaaer igjcnnem hele Hans Skrift, fandt Samklang
hos dem, forsaavidt de henvendte deres Tanker paa denne
Sag. Hvad der giver dette Vcrrk sin Betydniiig er iovrigt
den historiste Deel af samme, men netop i Fremstillingen af
de Begivenheder, hvoraf de wende Sprogs indbyrdes Forhold
Jcevnfer oven S . 386.
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efterhaandcn havde udviklct sig, feer man Forfatterens uhildede
Sandhedskjcerlighed, saavelsom Hans omhpggelige flarpsindige
Granflning, hvorved Han er kommet til at vise os Tingenes
Gang saalcdeö som den virkelig har varet, ikke saaledes som en
ekler anden Folelse künde onfle den seet. De mange udsvcevcnde Domme, der i de senere Aar have' ladet sig höre over
hine Sprogforhold, have sor en meget stör Deel deres Rod i
ufuldstccndig Kundffab og falske Forcstillinger om Maaden,
hvorpaa de ere opstaaede. For dem, der kunne overtale sig til
at satte de Meningcr, hvortil de engang have hcngivet sig,
paa Prove, vilve der nceppe vcrre noget mcre at anbefale end
Laöningen af hiin lcrrde Historieforflerö Skrist. Da Forfattcren, som Han selv erkjendcr^), var blottet sor local Kund
flab, og der Heller ikke den Tid havdes de statistifle Oplysninger om Forholdene mellem den tydfl- og danfltalende Befolkning, der i de senere Aar ere kouine for Lyset, saa sinder
man intet saadant hos Ham. Bist nok fortjene de Opgivelser
af disse Forhold, som Panlsen har leveret, Opmcerksomhed,
men, ligesom jeg i mit titncevnte Skrist: For Opretholdelsen
o. s. v. S . 274—275 har viist hvorledes man ved aabenbar
Misforstaaelse har af disse Opgivelser udledt urigtige Nesultatet angaaende Forholdct mellem den danfle og tydfle Befolkning, saaledcö er det i de Stcrder og Sogne, hvori begge Nationaliteter i et ikke ganfle ringe Tal leve ved Sidcn af
Hinanden, og Mange forstaae og tale begge Sprog omtrent
lige godt ekler lige siet, ikke mnligt at finde det rette Tal paa
hver iscrr. Men dcrhoS künde det, efter hvad jeg saavcl her som
andetsteds har udviklet, ikke ligcfrem gjore Udslag for en Om»
bptning af det lange tilvante Kirkesprog, at der var et storre
Antal af Beboere som i det daglige Liv fornemmelig brugte
det andet Sprog. Hvad der derimod vilde have afgjorcnde
Vigtighed var, hvorvidt Forfljellen mellem det Sprog, hvorigjennem den religiöse Undcrviisning og Opbyggclse maa soges,
og det gjcrngse dagligdags Sprog lcegger saadanne Hindringer
>) Fortale S .
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i Beim for dm aandclige Udvikling og »avnlig for dm re
ligiöse Oplysniiig og det religiöse Sind, at Befolkningen under
ellers lige Bctingclser maa staae tilbage for de, hvori slig
Forskjcl ikke finder Sied. Mm det er mkg ikke bekjmdt, at
der i alt det Megct der er flrevct om dmne Sag er fremkommet Nogct, som vidner om at Nogm har indladt sig paa m
saadan Undersogelse. Der vilde og udfordreö ei allene et udstrakt og noiagtigt Bekjendtfiab til de Egne, hvorom der i saa
Hmscende blcv Sporgsmaal, men endog c» saa indtrcengende
og upartiff Opfatiiing, at man vanfkelig turde haabe at tilveiebringe saa paalidclige Jagttagelser, at m Regsering künde
lcrgge dem til Grnnd for almindclige i Folkets Tilstand dybt
indgribcndc Foranstaltningcr. Det vilde saaledeö udcn Tvivl
have vceret m inislig Vei, om Regjcringen, for at opnaae
Formaalet med Ncfiripterne af 1810 og 1811, mtcn havdc
gjort en saadan Undersogelse til cn Opgave for de forskjellige
lokale Dvrighedcr, ellcr havde betroet e» saadan til enkelte
Moend, til hvis Evne til rettelig at bedomme hine Forhold
den havde scrrdclcs Tillid. — Hvad sclve SporgSmaalet
angaacr om de Fvrholdsregler, der künde tjene til det dairske
Sprogs Opreisning i Slesvig, da er Heller intet af Betydenhed
hcrom at finde hos Werlaus. Men HansHovedscetning, at
der ei künde tcrnkes paa dets officielle Jndforelse, forend et
bcdre Bckjendtffab med Samme var blevct almindeligt (S. 133),
er det, hvori jeg antager at Han var i Overeensftemmelse med
andre oplyste Fcrdrenclands-Vcnner i hiin Tid, ligesom og
Hans riglige Jndfigt i Opgavcns indre Vcescn fremgaacr af
hvad Han yttrede om den tvivlsomme og i al Fald langsomme
Opnaaclse af Maalct, hvorpaa man maatte vcrre belavct (S>
130, 136). Hcrmed har Han iovrigt ikke taget Henspn til de
beipdelige Dcle af Slesvig, hvori det danske Sprog altid er
vedblevct at vcrre fremherfkende ei blot i det daglige Liv men
og i Kirken og Skolen, men dog Rets- og Forretningssproget
var tydsk. Dette stdste blev, som bekjmdt, forandret i 1840,
og det havde, skjondt vist nok nogle, dog langt fra ikke de Vanflelighcdcr som den Forandring, der cndnu var under SporgS22

maal. Naar Forfatteren ubetinget anpriste de den Tid gjorte
forbcrcdende Skript (S. 132 ff.), saa er det fordi han hidleder
dem cif hiin Grundtanke. Han har derved aldelcs forbigaaet
den oven S . 319 ommeldte Bestcmmelse om alle Bcstallingcrs
Udfcerdigelse i det danfte Sprog, ligesom Han Heller ikke har
ndhcevet hvad der ellerS künde give Hertugdommerncs Jndvaanere Anledning til, i Baggrundcu af den hele Rcrkke hcrhen
hörende Foranstaltningcr, der, hvilket Han dog ikke lader nbemcerket (S. 132), begyndte strar efter det tydffe Nigcs OploSning, at fee en Hensigt til at fordanffe bcgge Hertugdemmerne.
Han har vel intet Kald fundet til at indlade sig paa dcnne
Side af Sagen. — Jeg har forhcn havt Leilighcd til at oplyse, hvorledeS cn anden indsigtsfuld Historicgranffer til en
Tid, da Sprogbcvcrgclsen var ncer ved at have naact fit Hoidcpunkt, har, nagtet sin Harme over et Partie, der fegte at undertrykke det danffe Sprog i Slesvig og losne dctte Hcrtugdvmmcs Forbindelse med Danmark, udtalt sig i en Netning,
der stemmcr aldcles overcens med den hvori Werlaus havde
behandlet fit ZEmnc (S. 286—287). Sacwel hcri som i
adsiilligt af hvad jeg ofte har havt Leilighcd til at bcmcerke
om den Aand, der viste sig i de tidligere Stcenderforsamlinger,
hvoraf jeg blot flal bringe de Münzer i Erindring, som lceses i Roeskilde Stcendcrtidende for 1840, S . 2359 og Betcenkningerne S . 113, findeö yderligere Beviis for hvor langt
danffe FcrdrenelandSvenner til den Tid, hvorom her har vcrret Tale, vare fra de Forestillinger om det danffe Sprogs Berettigelse i Slesvig, der feuere syncS at vcrre blevne herffende.
Saafremt Regjeringen altsaa til hiin Tid ved at ffride ind for
at omcrndre de SleSvigffe Sprogforhold havde foroget Gjeeringsstoffet i Hertugdommerne, vilde den derved ingen Tak have
erhvervet sig i Danmark.
Det Foranforte vifer, at der i Tidsrummet fra 1811 til
1834 vare indtraydte saadanne nye og forandrede Forhold, at
Frederik den Sjette, om cnd Hans Regjeringsmaade og Regjeringsgrundscetninger vare blevne aldeleS de samme, dog
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vilde have havt god Anledning til at udscrtte Fuldbyrdelsen cif
dm i 1810 og 1811 tcignc Bcslutimig om de slesvigste Sprogforholv, saalcenge intet Linste desangaacnde kom ftem fra den
vedkommcnde Befvlkning. Men det er aldelcs naturligt, at de
allcrede kort eftcr hiint Tidsrumö Begyndelse forefaldne Begivenheder havde gsort cn Forandring i Visse af Köngens
Anskuelser, og ligesom dctte endog viste sig i, at Han i 1814
forandrede Cabinetörcgjeringcn til cn Regjcring ved Hjcrlp af
et Statsraad, maatte ogsaa dettes Dccltagelse i Statens <§tyrelse medfore, at de Betanikeligheder, der frembodc sig mod cn
saavidt gaaende Foranstaltning, ikke künde blive upaaagtede*).
Saafrcmt Köngen saaledes nu havde sat foranforte Anliggende
under sit StatSraads Ovcrveielse, vilde det, navnlig under de
da iudtraadte Forhold, sikkcrt have raadet til i det mindste at
stille det i Bero. Men jeg er overbeviist om, at dctte under
foranforte Tingenes Gang er umiddclbar blevet Köngen klart,
saa det ei cngang er kommet under Forhandling i Statsraadet. Det er ikke usandsynligt, at der allerede i det der foregik i Anledning af det ovcn S . 30ö ncrvnte Patent af 23de

* ) H e r er ikke S ie d e t til almindelige B e tragtn in ge r over den Negjerin g ineb S ta ts ra a d , som v aan y

blev indsort i 1814 og stden vcd-

bicv saavel i Fredcrik de» Sje tte s
m andS

Levetid.

forsamlingen

Allerede hvad

forelagte

Udkast

soin

i

Haus

narmeste

jeg i m in Provelse
o. s. v.,

S.

E fte r-

af de R ig s -

1 4 7 — 148

Note,

i

Korthed har anfort, viser, at S ta ts ra a d e t ikke da künde have den
B ethduing, som det, der i det forste A fsn it af Frederik den Sjctte S
R e gje rin g

med

saa

megen K ra ft og V iisd o m

havde understottet

denne adle Fyrste ! de störe og velgjorende Reform er, der begrundede den danste S t a t S H ad e r og Lykke.

M e n med alle de B ro st-

faldlgheder,

S ta t S r a a d s

decls

og i

som laae

deels i den nye

Personiighederne, der i det Hele

Jndrctning,

ikke künde »dhoide

S a m m e n lig n in g med dem, der i h ii» herlige T id udgjorde S t a t s r a a 
det, saa havde der dog vist varet baade Jndsigt og K ra ft nok i S a m me til ved den omhandlede Leilighed

at holde igje», h v is ikke alt

S p o r g s m a a l derom Var bortfaldet ved den F o ra n d rin g , som under
ForholdeneS Udvikling v a r foregaaet i K ö n ge n s tidligere Anffiielse.
22»

Oktober 1811, indeholdes et Beviiö for, cit Köngen ikke vilde
have den ved Rescr. af 23de Januar ncestforhen tilsigtcde Tingeneö Orden for Oieblikket paadrevct. Dette Patent syneS
nemlig at flulle vccre en fjern Forbcredelse for denne TingcncS
Orden, der blandt andet udfordrcde, at de vcdkommende Embedsmcend vare det danffe Sprog mcrgtigc. Den Foreftilling,
der gik forud for Patentet og den derpaa givne Resolution
vilde maaffee kunne oplyse, oin og i hvilket Omfang det blev
antaget, ar man indtil vidcre stulde blive staacnde ved Hunt
forberedende Skridt og hvad der paa anden, Maade künde
virkes til at gjore Bekjendtskabet med det danffe Sprog mere
almindcligt i Hertugdommcrne. I og for sig indcholdcr Patcntet dog intet aldeles afgjorende Beviis dcrfor. Om der imidlertid end hvcrken her eller andetsteds i vedkommcnde Arkiv
findes nogen udtrhkkelig Hjemmel dcrfor, saa er det dog aldclcs vist, at det maa have vceret med Köngens eget Samtykke,
at Sagen ei blev srcmmct, ligesom det og er oplyst, at
der herfor vare gode Grunde, hvad enten de nn cre traadte
frem i Forestillingcr fra vedkommende Collegium eller under
Forhandlinger i Statsraadet, eller Köngen nden slig Naadgivning er kommet til hiin Erkjcndelse. Ester Maadcn, hvorpaa Sagerne blcve behandlede, finder jeg det ret sandsynligt,
at ingen ffriftlig Foreftilling eller Resolution har fnndct Sted,
men at Köngen blot mundtlig har tilkjcndcgivet sin Villie til
vedkommende Collegicchef.
Et scrrligt Beviis paa, at Köngen alt efter faa Aars Forlob havde opgivet Fuldbyrdelsen af den r 1810 og 1811 tagne
Beslutning, tnrde der og indeholdeS i den forncrvnte for Hertugdommerne udgivne Skoleforordning af 24de August 1814,
der, medens den iovrigt, som ovenanfort, giver Forffrifter om
Danfl Underviisning i samtlige Hertugdommcrncs lcrrde Skolcr,
saavelsom i dcres Borgerffoler, hvad Landöbyffoler angaaer blot
indcholder, at Leererneö Foredrag i de thdfle Skolcr ffal giveö i
den hoitydffe Mundart, men at der i Hertugdommet Slesvigs
danffe Skvler ei maa tales andet end Danff, nden at
der foreskrives eller bebudeS nogen Udvidelse af

de Skvler, der som saadanne bleve at ansee^). Ogsaa secö det af alle Forhandlinger, der r 1836, 1838 og 18-10
fandt Sted i de slcsvigste Stccnder angaaende det danste
SprogS Bercttigelse sein Netö- og Forreiningssprog, at der
den Tio ikke Heller fra Stcrnderneö og ncwnli'g Iiordsiesvigerncs Sire var Tanke om nogcn saadan Udvidelse af det danske
SprogS Brug, som Ncscriptcrne af 1810 og 1811 tilsigtede,
men at de indskrcenkede sig til med Barme at forlange det
danske Sprogö Benyttelse i Netterne og i Administrationen,
der hvor det dar UnderviisningSsprog. Heller ikke i de senere
Aar, da Sprogspanidingen havde naaet en saa stör Hoive,
kom der Petitioncr frem i hlin Retning. Vel vilde der til
den Tid ingen Uvsigt have vceret til at scctte dem igjennem i
Stcendcrne, men dette var dog ingen tilstrcrkkelig Grund til at
tilbageholde Andragendcr, der i Tiden künde tjene til Vidnesbyrd om, at der i de vedkommende Egne var Linste for den
omhandlede Forandring. Jovrigt stal jeg ikke ncegte, at en
Deel af Beboerne künde have noeret et saadant Linste, stjondt
det ikke traadte offentlig frem. Men havde det havt nogen
mcrrkelig Slyrke og Almindelighed, vilde det ikke lct have holdt
sig tilbage, navnlig i en Tid, hvor man vistnok fra flere Sider,
har pirret Beboerne i dcnne Retning.*)
* ) D e t burde ikke behove nogen Bem cerkning,

at jeg ved saaledes at

beraabe m ig paa hiin A n ord n in g ingenlunde

vil

have erkjendt, at

der ved den blev gjort A lt hvad der netop gjennem Folkeffolevcesenet
i S tc ö v ig
S k r if t :

künde have

vceret gjort

F o r Opretholdelfen

for det danste S p r o g ; i m it

o. s. v.

S.
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der i de blandede S p ro gd istrlcte r, uden H ensyn

h ar jeg yttret, at
til K irke sproget,

burde have vccret sorget ligesaa godt for danst som for tydst N nd e rv iisn in g ,

og stjondt

der

herved vist vilde vcrre modt en Deel

Vanfleligheder, saa vilde de dog vel have ladet sig overvinde.

Men

jo mindre Anordnlngen af2 4de August 1814 indeholder alt hvad der
uden

de Betcrnkelighcder,

1810

og

1811

srembode,

som Gjennemforelsen af Restripterne af
ved S a m m e künde have vceret bestemt

til Bedste for det danffe S p r o g , jo stcrrkere bliver det B e v liS , som
der! indeholdcs,

for

at K ö n ge n

Neseripter indslaaede V e i sortsat.

ikke vilde have den ved bemeldte
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Endnu stak jeg ved denne Leilighcd omhandle en i det
andet Afsnit af Fredcrik den Sjettes Negjeringötid given Befaling, der deels med Hensyn til dens ncermcste Folger, deels
betragtet som et Tegn paa detForscrt, at paanode Hcrtugdommerne danske Jndretningcr, opvakte en ikke ringe Spcrnding.
Ved en kongclig Resolution af 9de Oktober 1808*) blev det
nemlig bestemt, at Stcrderne, med nogle enkelte Undtagelser, cftcrhaanden skulde henla'ggeö under Overdircctorat af Amtmcrnd
eller andre Ovcrcmbedömcend**), i hvis Diftrictcr de ere beliggcnde. Dette blev dog kun tilvccls ndfort, og Sagen blev
i det tredie Afsnit af Fredcrik den Sjettes Regjering aldelcö
opgivet. Den ovcrordcntlige AegjeringS-Commissair i Slesvig har imidlertid paa np optaget den og ved en Bcslutning
af 16de September 1850, der ved Circulaire af 17dc nccstefter
blev kundgjort, i Henhvld til Resolutionen af 1808, sat dette
Hertugdommes Kjobstcedcr under Anitmcrndencs Overbestyrelse.
Det ligger ganste udcnfor min Henfigt at bedvmme dette
Skridt; jeg vil gjerne troe, at der ander de ncrrvcrrende Tilstande have vcrret scercgne Grunde, som takte for hiin Jndrctnings Fornyelse; hvorfra dog vel Flensborg i al Fald
synes at vcere udgaact i Folge den kongclige Resolution af30te
September f. A., dersom det ellers kan antages, at denne Stad,
fkjondt undtagen ved den kongclige Resolution af 1808, har
vcrret indbefattet under Regjerings-Coniniissairens Beslutning
af 16de September. Bladffriverne, som den hele Sag forhen
vistnok var aldeles fremmed, have af dens Fornyelse taget Anled-

-) I

den chronologiske S ä m lin g

findeS denne Resolution i en S k r i-

velse fra det stesvighoisteenske Cancelile

til Nentetammeret af U t e

ncestefter.
* ') I

H crtu gdsm m erne,

jsa r i Holsteen, bare

E m be dSm an d, som have
Da

dette imidlertid

i

nogle D istricter de

Am tm am ds M y n d ig h e d ,

andre N avn c.

er noget uvasentligt, h a r jeg t det Folgende

ndtrykt m ig som om alle til Overdirecteurer for Kjobstcrderne udncevnte
Em bedsm and vare Amtmcend, hvilket de, saavidt erindres, og paa
een Nndtagelse n a r vare.
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Hing til at ndhcrve denne i Frederik den Sjettes Tid tagne mc»
igjen opgkvne Beslntning so», en cif de hensigtsmcrssige Forcinstaltiiingcr, hvorved denne velvillende Konge hcivde sogt at
skaffe Hertugdommerne en, den danske lig, forbedret Admini
stration, noget, som den gjenstridige Embedsstand mcd saa
wegen Kraft og Klogt havde modarbeidet, at Köngen omstrer, tilstyndet af sine ncermeste Raadgivere, havde havt den
Svaghed at give efter. Dette er dog ikke andet end en af de
blinde, lidenstabelige Domme, der daglig lade sig höre angaaende Säger af dette Slags. Enhver, som har en endog
kun ganffe almindelig Kundffab til Forholdene, vil domme
ganste anderledes.
Om det end var hcevet over al Tvivl, at den Myndighed, som var tillagt Amtmcrndcne i de danske Kjobstcrder, var
vcl afpasset efter vore Forhold, saa vare der dog saa mange
og betydelige Forskjeller mellem disse og dem, som fandt Sted
i Hertugdommerne, at det vilde vcrre en mcerkclig Overilelse at slutte fra hine til disse. Allercde det var en Forftjel
af Betydenhed, at foranforte Tingencs Orden var gammel i
Danmark, i det Vcesentlige omtrent saa gammel som Encvoldsmagten*), medcns den i Hertugdommerne var noget
aldelcs Nyt**). Men der var og i selve de flesvigfle og
holsteenske Kjobstcrders Beffaffenhed og i Forholdet til hele
den ovrige Administration Megct, som gjvrde den mindre anvendelig sammefteds. I Kongeriget var der et forholdsmcessigt storre Antal Kjobftcedcr, men disse for det meste ubethdelige. De fleste havde kun een OvrighedSperson, og sclv i

At

Kjobstcederne, indtil

den

ved P la ca t

af 21de J u n i 179 4 an-

ordnede forandrede Am tSinddeling blev in d fort,

stode nnder S t is t -

amtmcrndene lstedetfor at de siden bleve tagte under A m te rne, kan
ei befragtes som noget Vcesentlkgt, saameget mindre som S tift a m tmcendene
S tift e t,

dog
for

saa godt som
ikke at tale

om

altid

vare Amtmcrnd

at S tifte t

i

en Deel af

og Am tet stundom faldt

sammen.
**1 F o r den danske S t a t s Opretholdelse o, s. v. S .
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de faa, der havde en af flere Personer bestaacnde Magistratur,
bleve de alle umiddelbar udncrvnte af Köngen, medenö Stcrderne i Hertugdommerne i Almindelighed havde en af flere
Mcrnd sammensat Magistrat, der idetmindste for en Deel blev
besät ved kommunale Valg. Men det indseeö let, at jo mere
betydende en Kjobstad er, desto flere Eiendommelighedcr maa
den have baade i Nccringövcesenet og i Jndretningen af denö
Huusholdning, og det er vanfleligt for den Embcdsmand,
hviö egentlige Virkekredö Landdistricterne er, at scette sig saaledeö ind i alt dettc, at Han kan have en velbegrundet Dom,
og det en saadan, der flal have mere Vcrgt end den hele
umiddclbare Kjobstadsbestyrelscs. Ogsaa er der nogct mindre
naturligt i det vidtgaaende Underordningsforhold, hvori Kjobstadovrigheden sattes til en enkelt local Embcdsmand, hvor
denne Dvrighed bestaaer af flere Personer, end hvor Kjobstaden kun har en enkelt Avrighedsperson. Ved dette Underordningsforhold maatte Magistraterne i Hertugdommerneö Stceder faa meget mere finde sig krcrnkede, som Amtmcrndene sanimestedö i deres ncrrmeste Virkekredö, Landdistricterne, ikke vare
stillede faa hoit som de danske, men for en stör Deel saavel i
den dommende som administrative Jnstitö havde de Forretninger, som Herredsfogderne i Damnark, og saalcdcs vare Ovcr->
retterne undcrordnede, af hvilke de stundom maatte doie alvorlige Tilrctteviisninger og Mulcter. For ikke at tale om, at
den forste Magistratsperson baade i Netsindsigt og Forrctningsdygtighed vcl ordcntligviiö künde maale sig med Amtmanden*). Saavel Maaden, hvorpaa Magistratsposterne i de

" ) D e r vare da, og h a r siden vlrret, ffere Amtmcenb i Hertugdommerne,
som enteil aldeleS ikke havde nogen juridisk Dannelse ekler dog ikke
havde

aflagt nogen

P ro v e

paa

Jndsigt i Heringdom m ernes, fra

den i D a n m a rk gjirldcnde hoist forstjellige Net.

I

det forste T il-

falde v a r een af de Am innrad, der tidligst og i langst T!d kom til
at bekiccde O verdirectoratet, og det over S ta d e n S le S v ig , K a m ,
inerherre Schack-Staffcldt.

At

der ogsaa

i dcnneö Pcrsonlighed

var noget, som maatte give A nledning til de N iv n in g e r ,

h vorpaa

slesvigike og holstecnste Kjobstceder bcsattes, som Bestaffenhedcn
af diöses Borgcrreprcesentation, der iovrigt just ikke var mcget
fuldkommen, indeholdt og Anerkjendclsen af en communal
Selvstcrndighed, hvoraf de dunste Kjobstceder den Tid kun
havde mcget lidct. Denne Selvstcrndighed gik nu ncesten ganste
til Grunde, naar Magistraten og Borgerreprcrsentationen saa
godt som i alle Dele lileve bundne ved AmtmandcnS Bestem
melser og Han befoiet til at kulvkaste dereS fcrllcs Beslutning.
Men de Aintmcrnd i Hertugdommerne, der blcve udiiL'vnte
til Overdirecteurer for Kjobstceder, fik i denne Egenstab endog
en langt mere indgribende Myndighcd end den de danste Amtmcrnd havde. Den meget i det Enkelte gaaende Instruction
for Overdirectenren for Staden Sleövig af 13ve October
1808, der findes i den chronologiste Sämling, og som vistnok
er aldeles eller dog vcrsentlig eenölydcnde med den, der blev
givet med Hensyn til de vorige Stcrder, der kom undcr en
saadan Overbestyrclse, indeholder fra forst til sidst Bestemmel
ser, i Folge hvilke Hans Mhndighed blev meget storre, end
den de danste Amtmcrnd havde i de dem underlagte Kjobstceder.
For kun at ncrvne nogle faa Ercmpler, saa fees det af § 1
og § 6, at Overdirectenren ikke blot havde Overopstgt over
den hele Bestyrelsc, men at Han endog umiddclbar deeltog
saavel i JustitSvcrseiiets Administration, og det baade i civile
og criminelle Säger, som i Politiet og det Oeconomiste, og
at derfvr alle Mandate»', Decreter, Stcrvninger og Doinme
stulde udfcrrdigcS i Overdirectcurs, BorgemesterS og NaadS
Navn, hvorhoS der ngcntlig stulde forelcrggeS Ham Fortegnelse over NelSsagerne incd Bemcrrkning om de givne An
stande. Jmiblertid viscr § 5, at Han ikke tog Deel i DommeS og KjeudclserS Afstgclse, men dog stedse havde Adgang
til at indstilde sig ved SletSmoder og tage Forscrde. Endnn
»ncrrkeligere er det, at de i Politisagcr af Magistraten afsagte
Domme künde indankeS til Overdirectenren, hviS Dom derHans O vcrdirectorat

Var

rigcre

end nogcn A u d e n s, vil eg freln-

gaae af den nylig over denne D ig t e r udkomne B iograp h ie .

imod alene künde forandres ad den nmiddelbarc SupPlicationSvei til Köngen (§ 9)*). I 1812 blev der gjort ydcrligcre
Jndstrcrilkiiing i dct Lidet, der endnu künde vcrre tilbage af
Sclvstcrndighed i Stcrderncs communale Bestvrelse idct Valgct
af dcreS deputerede Borger« blev undergivet OverdirecteurcuS
Stadfcrstelse, ligesom og deres Tal i samtlige Stader blev
nedsat**).
Hvad der endnu nok saamcget som alt det Forcmfvrte
vifer, at Ercmplet af hvad der var anordnet for Kongerigct
aldeles ikke takte for de slcövigste og de holstcenste Kjobstcrdcrs
Henlceggelse linder Amtmandene, var, at man der allercde
havde dct fornodne ncermere Tilspn med Kjobstcrdcrne, dccls
i Statholdcrskabet, navnlig hvad Oeconomi- og Naringsvccsnet og den dcrtil hörende Green af Politiet, deelö i Over
retten, naviilig hvad den administrative JustitS saavel i crimi
nelle som civile Säger angaaer, herunder og Tilsynct med
Skifte- og Overforinynderivcesenct, Pantebogerne m. v., saa
og den Deel af Politiet, der var ncermest beflcegtct med Jnstitien. Hcri var Stillingen en ganste anden i Danmark,
hvor der ikke udcn at stabe nye Embedsincend knnde findeö
nogen anden end Amtmanden, der paa Hen 'ene Sidc stod
Kjobstadforholdene saa ncer, at Han knnde staffe sig den fornodne personlige Kundstab dertil, og paa dcn anden selv var
saa megel udenfor samme, at de boiere lllegjeringsniyndighedcr
maatte kunne gjore Negning paa fra Ham at erholde cn uhildet og npartist Fremstilling og Bedommclse.

*) Den

O verdom m er-M yndlghed

2öde M a r t s

1791

havde

i P o litisa g e r, som Forordningen af

tillagt de dansse A m tm a n d ,

som bekjendt ikke til Kjcbstcrder,

strafte stg

og var derhoS Appel undergivet.

D e n gav imidlertid S t o f til mange Bcsvcrrin ge r, (hvilke dog mere
hidrorte fra Embedsmcrndene end fra P u b lik u m ) og blev omstderophcevet ved Lov af 14de J u n i 1 8 5 0 ; en betydelig Jndffrcrnkuing var
allerede bragt

i Fo rflag

ved

udkast.
**) Chronologijk Sämling S . 222.

et Stan d e rn e L 18-16 sorelagt Lov-
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Maaskee Nogen maatte mene, at der dog var lidct tabt
for Kjobstcedernes Selvstcrndighed ved at den Myndighed over
samme, som forhen fandtcs andetsteds, blev overgiven til Amtmcendcne. Men det liggcr allerede i Sagcns Natur, at disse
i Udovelscn af den dem »u betroede Myndighed vilde blive
langt mere indgribende end eilten Statholdcrflabct ellcr Overrctterne. De scerlige Bestcmmclser i dcrcö Jnstrurioncr, som
vi her tildeels have anfort, vidne endog om, at dette var
Hcnsigten. Det maa endnu her bemcrrkes, at det i Danmark
ingenlunde har vcrret cn alinindelig Erkjcndelse, at det Forhold,
hvori Kjobsterderne vare satte til Aiiitniccndene, var heldigt.
Der blev tvertimod i de forste Aar af den politiffe Udvikling,
somProvindsialstaniderne deels forcfandt, dccls fremkaldte, fort
idelige, tilveels stcrrke Klager over den communale Selvstcendigheds Tilintetgjorelse ved den Amlmccndcne tillagte Myndighed. I Scrrdelcshed vare nogle Ovrighedsmcend i de
storre Kjobstcrder mcget varme i at arbeide paa en Forandring
den, hvorom ogsaa Forhandlingerne i den forste Stcrnderforsamling saavel i Roeökilde som i Biborg beere Vidnesbyrd.
Det blev navulig og udtalt, at om end en saadan Mellemmand mellem den uniiddclbare Bestyrelse og Negjeringscollegierne künde vcrre nodvendig med Hensyn til de smaae Kjobstceder, saa burde dog de storre fritages for Amtmandens Tilst,n og umi'ddelbar henlceggeS undcr Cancellict og de ovrige
Negjeringscollcgier. Ogsaa blev de danste Kjobstcrders Afhcrngighcd af Amtnicrndene i flcre Maadcr forniliidflet ved
Anordiilllgen af 24de Oktober 1837; i Sccrdeleshed var det
en vigtig Forandring i den forrkge Tingenes Orden, at Amtmanden ikke lcengcre künde, af egen Myndighcd, omstode en
ferlleö Bcslutning af Magistraten og Borgerreprcesentanterne,
men kun dcrom gjore Andragende til Cancellict, ligcsom og
Borgerreprersentanterncs Balg nu blev aldclcS unddragct hanS
Jndflydelse. Ved disse Lcmpninger og da dog, som under
Steenderforhandlingerne angaaende bemcldte Anordning af den
kongelige Commissarins blev ndviklet, Amtmandens Medvirkning
ved Kjobstcederneö Anliggender ei uden Skadx for disse knnde
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undvcrres, tabte hiin Klage sig efterhaailden. Men, som viist,
stnlve den Myndighed, som i de flesvigske og holstecnske Stcrder tillagdes Amtmcrndene i Egenstab af Overdirectenrer, ikke
blot have havt samme Udstrcekning, som den til den Tid
havde i de danste Kjobstcrder, men endog vcrre gaaet bctydclig
videre. Der er saaledes Intet naturligere, end at den nye
Jndretning maatte fore til fortrcrdelige Rivninger i de Stceder, hvori den blev indfort, og gjore et uheldigt Jndtrhk ovcralt i Hcrtugdommerne. Hvcrken Köngen ellcr bans Naadgivere sortjene saaledes nogen Daddel fordi de ikke l)olvt fast
ved en Beslntning, der viste sig at have vcrret uhensigtSmcrssig.
Kun maa det bcklages, at Sagen ikke var bleven bcdre ovcrveiet, inden Beflntningen blev tagen. Det er imidlcrliv, stjsndt
dette forcgik under Cabinetsrcgjeringen, ikke vist, hvorvivt det
mere eller mindre hidrorte fra Köngens personlige Anstnelser;
thi, som det sees af den ovennoevte Resolution af 9de Oktober
1808 og den Skrivelse fra det slesvig-holsteenste Cancellie af
Ute s M ., hvorved den blev Rcntekammeret mcddeclt, var den
overeensstemmende mcd et af det forstncevntc Collegium frcmsat og af det sidstncrvnte tiltraadt Forslag. Men, hvor endog
SagenS forste Udgangspnnkt har vceret, det var i al Fald
den da herstcnde Luft, der bortvcirede de Bctcrnkelighcdcr, der
fra saa mange Sider frembode sig mod dette Centralisationsforsog. At det bortfaldt under den Regjeringsmaade, der ovcn
er betegnet som det trcdie Afsnit i Frederik den Sjetteö Ne-gjering, har dog maastce ikke havt sin Grund i nogen umiddelbar Jndvirkning fra Statsraadet. Ester hvad der oven er
udviklet, var Köngen uden Tvivl allercde, inden Han igjen
indforte denne Regieringsmaade, for en stör Deel kommet tilbage fra de Centralisationstanker, der laae til Grund for
Resolutionen af 1808, samt flere dermed samtidige Forholdsregler. Der er iovrigt saare lidct bragt til offcntlig Kundstab
om Bevceggrundcn til hiin Resolution, ellcr om det Omfang,
hvori den blev sat i Bank, og ligesaa lidet om dens Ophcrvclse. Man kan dog, ved at gjennemgaae vore Statökalendere, erfare, at Overdircctoratet langt fra ikke blev indfort i

alle de Kjobstcedcr, der ikke ved selve Resolutionen vare nndtaguc, og at det eftcrhaanden ved Overdirccteurcrneö Afgang
bortfaldt**). Saavidt mig er bckjcndt er der Heller ikke nogcnsinde gieimcm Pressen givet cn egcntlig Fremstilling af de
med Jndrctningen forbnndne Ulemper, sijondt Uti'lfredsheden
med samme af og til findes antydet*). Den Udvikling, jeg i
det Foregaaende har givet, hidrorer sra min egen Ovcrveiclse
af Forholdene, hvilken dog for en Deel er blevct ledct ved de
trykte ekler mundtlige Domme over dcnne Jndretning, som jeg
har fornummet.
Maaskee Rogen vil finde en Fciltagelse i hvad jeg ovcn
har yttret om det forholdsmcessig ringere Antal Njobstcrder,
der vare i Hcrtiigdommerne end i Danmark. Men da maa
") Den

ncrslsidste S t a d ,

foe hvilken det ile v ophaevet, v a r S le S v ig ,

hvor det vedblev indtil Kam m erherre Schack Staffeldt, ved Nescript
af 21de A p r il 1 6 2 4 , paa A n so gn in g blev entlediget (cfr. oven S .
3 4 4 — 345 N ote).

E t P a r A a r lcengere vedblev den lille Kjobstad

G a rd in g at staae under Overdirectorat.
*) D e r findes til Erem pel i F a l l s H a a n d b o g

kun liden O p ly s n in g

om hiin J n d re tn in g, der, sijondt igjen gaaet tilbage,
som

dog svnteS,

et mcerkvcerdigt Led i StadSbestprelserncs Historie,

at kunne

have vceret egnet til en nogenlunde noiagtig V e handling i et Bcerk,
der befatter fig saameget med den historisie Udvikling af N e ts- og
Adm inistrations-Forholdene.
deelt nogen Bedommelse

Endm indre har denne Forfatter med-

af Jn d re tn in ge n , sijondt det dog srem-

siinner,

at Han ei ansaae den for heldig, men det er kun sjeldent

at Han

indlod fig paa saadan Bedommelse.

schichte der Zustände

omhandlede Bestra'belse
dommerne i

I

des Herzogthum S c h le sw ig s
for

W im pfens
findes

at bringe Adm inistrationen i H ertug-

sterre Overeensstemmelse med den dansie aldeles

berort, nagtet Forfatteren

Ge

den her-

elters

medstör J v e r

udhcrver de

ikke
sra

1806 af Negjeringen tagne Forholdsregler og ved S id e n deraf den
Modstand,

der modle disse, saavelsom N egjeringens

den K ra ft

og Udholdenhed, som

sackte dens Henfigter
regnet Resolutionen

igjennem.

denvilde have

trufne Bestemmelser, der künde a n p rise s,

paa

for at

D e t künde synes, at Han ei

as 9ve October 1808

altsaa maatte beklages.

M angel

behovet

har

til de i hiin N etning
og hviö Tilbagekaldelse
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man regne de Stceder »red, som nndcr Navn af Flcekker have
de vcesentligste af Kjobstcrdernes Nmlngsrettigheder. Skjondt
nu disse i Folketal, Nceringsdrift og Bygningsvcerdi tildeels
endog kunne maale sig mcd vore storrc Stcrdcr, og i dereS
Vcrsen ikke ere megct sorsifellige fra Kjobstoeder, saa ere de dog
nctop med Hensyn til det, hvorom der sporgcs, aldclcs siarpt
verfra stilte; thi den mecst afgjorte Forsijel er den, at de ikke
have Magistrat, men höre under Amtmanden, saa at Resolu
tionen af 9de Oktober 1808 ei paa dem künde have nogen
Anvendclsc *).

XI.VII.
Naar det staaer fast, at der hverken vcd den i 1834
oprettede flesvig-holsteenske Provindsialregjering eller vcd de
ovrige samtidigt dcrmcd trufne Foranstaltninger, der af Wegener i saa Henseende ere udpegcde, blev stiftet en ny, forhen
ukjendt Forbindelse mellcm de tvcnde Hertugdommer; naar det
endog er aabenbart, at Regjeringen, netop til hiin Tid, tog
en meget bestemt Holdning mod de paatrcrngende Onffer, som
derfra lode sig höre om en noiere og fastere indbyrdes For
bindelse, og naar den siden aldrig derfor gav efter; naar det
fremdcleö er vist, at den gjennem dette hele Aarhundrede efter*) I

1646 blev dog Am tm anden over G o tto rf A m t udncrvnt til O v e r -

directcur for Flekken Cappeln.
Grunde.
Handel

Men

dette havde ganffe

Dette S ie d , som allerede lange havde

sceregne

drevet en levende

og S k ib S fa r t , men uden noget udtrykkeligt P riv ile g iu m

som Flekke, v a r nemlig opfort paa Grunde, der horte til det ade
lige

G o dS Noest

og altsaa

ikke under noget A m t.

Jm idlertld

havde Amtmcendene over G o tto rf A m t faaet det under dereS O v e r tilsyn, men i Folge scerlig Udncevnelse, og da det i 1846 blev oprettet til en formelig Flekke,

der sik en egen D o m m e r og P o lit i-

mester under N a v n af „Fleckenvogt", fandtes det dog hensigtsmceösigst at bemeldte A m tm and
dette künde Han

vedblev der at sore O vertilsyn.

ikke gjore umiddelbart i

stn Egenffab

Men

af A m t

mand, da Stedet ikke horte under G ottorff A m t, ligesom ei Heller
Hans ForretningSkreds blev den samme som i andre Zlekker.
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haanden har ndjevnet de fra de crldre Statsforhold nedarvede
Uligheder i de paa Rigct og Hertugdommerne hvilende Byrder; naar deime Udjevning ogsaa i den Tid, da Provindsialstcrnderne vare i Birksomhed, er blevet forlsat og derved bragt
til et for Danmark fyldestgjorende Resultat, saa er det en
paafaldende Vcinstjcrbne, at netop den Tidö Regjering, medenS den i Hcrtngdommerne haardelig blcv angrcben sor Tilsidescettclse af dercö Historist begrnndede Nettkghedcr, er blevet
ikke mindre Haardt angrcben i Danmark for disses formeentlige
Bcgunstigclse paa Kongerigets Bekostning. Dersoin Danmarkö
Net og Tarv virkclig var blevet opoffret ved den ciendommelige Netötilstand, der indtil 1848 blev vedligeholdt i Hcrtngdommerne og navnlig i Sleövig, saa maatte dog det „uhyre
Fcilgreb", hvorfor Wegener sigter Frederik den Sjctte
og Hans Naadgivcre, vcere de celdre Negjeringer at tilregne, i
hvis Tid der havde vcrret Leilighed til at indlemme Slesvig i
Danmark og dervcd opha've dets Forbindelse med Holsteen.
Det var disse crldre Negjeringer, der, nagtet de forfatniiigömcrsfige Baand, der i saa mange Slcrgtfolger havde formet
hine to Hertugdommcr, vare oploste, dog anerkjendte og vedligeholdt det af dercs lange Forbindelse udsprungnc Fcrlledöstab
i Lovgivning og Bcstyrelse, nden dog at give Slip paa den
Myndighed, den eftcrhaanden at gjore de Forandringcr, som
Forholdene og navnlig det hcleMonarkies beretligedeJnteresser
maatte fordre, en Myndighed, som ogsaa de scnere Negjeringcr ei blot tilegnede sig, men endog i dette Aarhundrede benyttede i et storre Omfang end tidligere. Forndsat nn, at denne
Tingenes Orden ikke tilfrcdsstillcr Retfcerdighed og Danmarks
Vel, saa vilde man dog ikke rettclig kunne forekaste den Regjering,
hvorfra Foranstaltningcrne af 1834 gik ud, at den lod hiin
saa lcrnge vedligeholdte TingeneS Orden fremdeleö gjcelde.
Det vilde sikkert have vcrret uklogt, om den paa en Tid, da
det var en i Hertugdommerne vidt udbredt Paastand, at dereS
Net og dcreö Velfcerd krcevede en noiere og sastere Forbindelse,
vilde have omstodt den, som til den Tid stedse var erkjendt,
og dermed den hele tilvante og hcrvdede Netötilstand, og det
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»den at der i Dcmmark havde oploftct sig nogcn Stemme
imod saadan Forbindclse, me» denne blev almindelig erkjcndt
so»? berettigct og for hele State» tilfredsstillende*). Saafremt
nmn ikke havde Skpe for at bi»de an med et saa stört Navn,
da vilve, fornde» Frede rik den Fjerde og Hans Raadgivere, Peter Andreas Bern stör ff vcere den Mand, niod
hvem man fornemmclig havde maattet rette sin Anke. Da
nemlig Köngen af Danmark ved den endelige Overeenskomft
med det gottvrpste Hnns i 1773 fik fit Hcrrcdvmme over
SleSvig endelig crkjendt og derhoS crhvervede hele Holstecn,
fremkom der nemlig et Dendcpnnkt, hvorunder den Grundscetning, som Frederik den Fjerde i 1721 havde antaget og siden
ligesom Hans Eftcrmanid stadig fulgt, med storre Foie end i
nogen folgende Tid künde have vcrret sat under Sporgsmaal.
Fra den ene Side har man meent, at da nu de Hindringer
vare bortfjernede, som i en lang Aarrcekke havde staact i
Veicn for de fcclles Stccnders Sammenkaldelse, saa bnrde den
eeldre Forfatning paanh have vcrret traadt i Kraft, hvilket
cndog künde syneö at vcere tilsagt i Frederik den Fjerdeö
Svar af 17ve September 1721 paa de slesvigste Stcenders
Andragende af 22ve Angnst ncrstforhen**). Men, cfter den
E) 3e g skal dog for de mange Leesere, der Hove en svag Hukommelse,
her bringe i E rin d rin g , hvorlcdes de danskc S tm id e r i mangfoldige
af de N c g je rin gsfo rfla g,
lige ind til 1 8 4 4

der vcdrorte

hiin

indbprdes Forbindetse

»den »lindste Jndvending

eller Beklagclse er-

kjendte denne Forbindetse og bchandlcde S a g c r n e med Hensvn dertil.

Dctte vifer stg blandt Andet linder Forhandlingerne saavcl o»r

det den forste Stcenderforsaniling forelagtc Ndkast til en ny Toldta rif, som

af de mange

scnere S ä g e r ,

der

angik F o ra n d rin g i

Toldtarifen, men inaastee paa den meest afgjorende M a a d e i S a g e n
»m
forte

de stamderste Comitecr,
indeholder

et

Ferdrenelandsvenner,
184 3

O g sa a

mccrkeligt

der under den

med störst K ra ft

det oven

V id nesb yrd

og Judstgt

holsteenffe Paastande, endnu den T id

S . 28K— 288 A n 
om

h vor

störe Sp a m d in g
traadte
vare

langt

de

1842

og

frem mod de sieSvigfra

at miökjende h iin

ForbindclscS histvriffe og politiffe Bereltigclse.
" )

i

F o r den danste S t a t s Opretholdelse o. s. v. S .
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Forestillingsmaade, som i den senere Tid har faaet Overhaand
her i Landet, burde Köngen tvertimod da have benyttet den
Leilighed, Han ved sit fuldstcrndige Herredomme over bcgge
Hertugdommer havde til endelig at sammensmclte dem, eller i
al Fald dog Slesvig, med Danmark. Den Tid havde nu
Bernstorff. som den lykkelige Jstandbringelse af hine Overcenskomster for en stör Deel flylbtes, deels som Pra'stdent for
det davcrrende tydste Cancelli, deels ifolge sin störe personlige
Betydenhed, vistnok en afgjorcnde Jndflydelse paa den Netning,
der toges i HertugdommerneS Bestyrelse. Han gik imidlertid
hverken den ene eller den anden af de ommeldte Veie; men
ligcsom Han paa den ene Eide iiigenlundc indlod sig paa
nogen Fornyclse af den uddode constitutionelle Forfatning, var
Han ligesaa langt fra at ville ophceve det hidtil anerkjendte
Foelledsstab i Lovgivningcn og Statsstyrelse»; og da Han,
efter i nogle Aar at have voeret fjernet sra Regjeringen, i
1784, da Kronpnndsen greb Statsroret, blev kaldt ti'lbage for
med foroget Glands og Betydenhed at indtage sin eeldre Stilling, vedligeholdt Han uafbrudt sin forhen antagne Grundscetning for HertugdommerneS Regjering. Der blev endog samtidig med HertugdommerneS fuldstcendige Erhvervelse foretagcn
nogle Skridt, hvorved man i feuere Tider har fandet, at de
bleve bundne »ärmere til Hinanden end forhen; men man har
dog, idet man dadlede disse Foretagender, nndgaaet at ncevne
BernstorffS Navn, fordi man ikke onskede, at dette ffulde
staae i Spidsen for de RegjeringS Grundscetninger, som man
nu af alle Krcrfter fordomte. At iovrigt navnlig den Klage,
man forer over den Bcfaling, hvorefter HertugdommerneS
Studerende stulde i to Aar studere ved Kiels Univcrsitct, er
gründet paa en fuldkommen Misforstaaelse af den celdre Tingeneö Orden og SammcS Forhold til den, som frcmkom ved
hiin Befaling, har jeg andetsteds viist*). Ogsaa er det uden
Grund man har besvcrret sig over den Net, der ved Resolu
tion af 27de April 1775 blev givet det fleövigholsteensie Rid* ) F o r den danste S t a t S Opretholdelse ». s. v. S « 13 4 — 136.
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derstab til ved cn Vedvarende Deputation at varetage Corpsets indvorteö Orden og Jndretning, men, som det ndtrykkelig
blev tilfoiet, »den at deune iovrigt skulde have nogcn Jndflydclse paa dctö Forsatiiiiig.
Det var iovrigt iiigenlnnde BcrnstorffS Mening, at
der jo Tid eftcr andcn künde skee Forandringcr, hvorved
Kongeriget og Hcrtngdommerne efterhaandcn künde bringcS
Hinanden ncrrmcre. Et bctydcnde Skrivt i denne Netning
foregik allerede i hiin Bern stör ffs forste Periode ved den
under löde Januar 1776 nndcr de mcest bindende Former
indforte fcrlleds JndfodSrct for den famlede Stat. Denne Lov
var cgentlig Guldbergs Bank; men den vilde sikkcrt ikke
vcrre kommet iftand »den Bernstorffs Medvirkning og
Samstemning, og det saa meget mindre, som dct netop var
fra HertngdommerneS og navnlig Holsteens Standpunkt, at
der künde have vceret meest Anledning til Jndvendinger mod
et Skrivt, hvorved det i en saa vigtig Henseende blev afsondret fra de ovrige tydste Lande og derimod aldelcs slnttedes
til de ovrige Dele af den danske Stat. Denne Lov blev, da
den ndkom, i Danmark og Norge hilset med hoie Jnbclraab,
hvorimod man i Hertngdommcrne aldrig har vceret svndcrltg
tilfreds dermed. I de Toner, der til hiin Tid blcve horte til
dens PriiS, kan der vcl have vceret noget ovcrdrcvcnt, men
den har dog havt en Betydning og vclgjorende Nirksomhed for
den hele nationale Udvikling, som den ncervcercnde Slcegt ikke
syneö at ville paastjonne, stjondt den netop for den ret snldstcendig har udfoldet sig. Det er og har nu i en lang Rcrkke
af Aar vceret opnaaet, at saa godt som alle Statcns Embcder
og Bcftillinger ere besaite med Landets indfodte Sonncr. De
saa Udtagelfer have storstedeels udtrykkelig Hjcmmcl i de vclgrundede Forbchold, som Loven selv havde taget, og iovrigt
storstedeels i yngre Anordninger *) eller i saadanne scrrdeles
*) D isse

findeS ncevnte i m in H aandbog

Lovkyndighed Iste B in d S .

oder den danffe og norsse

134 og 135 Noterne.

D e r künde vel

med Hcnsyn til den F o rm af G rn n dlov, som med saa megen H o i-

:rüö

Hcnspn, som kom vel overeenö med Lovcns GrnildsirtNinger^).
Man Hörer vel idclig talc somom at den fcelleds Jndfodsret har
bragt nforholdSmerSsig mange Holstenere ellcr tydstdannede
Slesvigere ind i Danmarks Embeder og givet dem en mod
dct danske Folk »billig Jndflydelse paa dets Anliggcnder. Men
Enhver, der ikke eilten vil lukke sine Line for aabcnbare
Kjendögjcrningcr cller gaae ud fra den Forudscetning, at
Hertngdommerne som underordnede Provindser stulde regjereö
af Da»mark, »den at der künde indrommcö Sammes Sonner
nogen eller dog ikke nogen forholvsmcessig Adgang til at tage
Deel i dcres egne eller de fa'lleds Anliggcnders Forvaltning:
enhver Saadan vil let könne overbevise sig om at der i en
meget lang Ncrkkc af Aar ingenlunde har vceret et med Hcnsvn til Folketallet og HertngdommcrneS Bcu-denhed uforholdsmcrssigt stört Antal af dereö Sonner, som beklcedte Statens
Embeder og navnlig de vigtigste af disse. Jeg skal forsaavidt
henvise til mit Skrist: For den danske Statö Opretholdelse o.
s. v. S . 146—148, (see og oben S . 308—309). I samme
Skrist S . 330 til Enden vil man og finde flcrc vitterlige Kjendsgjcrninger udhccvede, der vidne om, hvorledes alt hvad der i
vore crldre Tilstande künde tyde paa en den selvstcendige Udvikling hcrmmende Overlegenhed af dct Thdske Tid efter ande»
tidelighed blev givet Jndfodsrettcn, viere endcel at indvende mod de
Udvld elfer, bemetdte senere Love have gjort af de oprindellge U ndtagelser.

M e n der have dog i stg selv vceret gode G ru n de for alle

disse senere Love,

hvilke

ogsaa

have

havt

en meget indstrcenket

Anvendelse og navnlig have de ln n i yderst saa Tilfirlde faaet J n d 
flydelse vaa egentlige Em beders Bescrttclse.
')

Dette gjoelver navn lig om de Nndtagelser,

der af og til have vec-

ret gjorte til Fcrdcel for Personer, der vel vare fodte i lldlandet,
men oydragne her i Landet
D ue ligh e d s-P rpve r.

M an

og her havde

aflagt de foreflrevne

mcrrke le vrigl det indflrirnkende ltdtryk

„fterstedeelü", som jeg h a r lilfoiet, sordi der have vceret enkelte,
fljondt yderst

faa

og ikke betydclige Tilfirlde,

h vorl N o ge n er af

K ö ngen bleven benaadet med Jndfodsretten »den at jeg künde henfore samme til nogen af de ovennkevnte Glaöser.
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aldeleö havde tabt sig. Hertil har uden Tvivl Jndfodsretteil
lagt den forste Grund, men der maatte Tid til at den knnde
udvikle sin hcle Virksomhed, der naturligviis og for en stör
Deel var betinget af de befordrcnde eller forhindrende Omstcendigheder, som Tiderne ellerS forte med sig.
Men, foruden Jndfodsretten, vced jeg intet Foretagcnde,
enten fra dct ene eller det andet Afsnit af Bernstorffs Dceltagelse i Statens Regjering, hvorvcd Forsijellighederne mcllcin
Forholdene i Kongerigerne og i Hertugdommerne bleve udjcrvnede, naar undtages, at der stedse blev iagttaget Lighed, naar
det fandtes nodvcndigt at lcegge nye Afgiftsbyrder paa
State», vccrc sig enten til at dcekke de overordentlige Udgistcr,
der krcevedcS til de Rustninger, som Statens Betryggelse til
flere Tidcr gjorde fornodne, eller til stadig Forogelse af Sta
tens Jndtcegter, medens enkelte Gange Norge blev siaanet*).
Navnlig blev i den Tid den Selvbeflatningsret, som Riddersiabet tilegnede sig, ikke erkjendt i det Omfang, hvori det vilde
gjore samme gjcrldende. Men Negjcringen modte dog ikke i
Bernstorffs Tid de Modforestillinger, som det indgav med
Hensyn til nogle af bemeldte Afgifter, med en saadan almindelig Paastand om Köngens uindstrcenkede Besiatningsret,
som den i 1802 udtalte, hvorimod de» alene beraabte sig paa
de scrregne Grunde, som de omhandlede AfgifterS Natur
frembod**). Heller ikke i den ovenmeldte Mcllemtid, hvori
Bcrnstorff var udenfor Regjeringen, siete der noget spnderligt
for hiin Udjevning. Guldberg, i hviS Hcendcr Statsstyrelsen
fornemmelig var lagt, synes, sin stärkt fremtrcedende dansie
NationalitetSfolelse nagtet, ikke at have havt nogen Tanke om
Skridt, der künde bane Veien til en Sammensmeltning mcllem
Danmark og Hertugdommerne. Han var dertil for varsom,
og Han deelte desuden den almindelige Hoiagtelse for den
Mand, der til den Tid var Sjcrlen i det tydsie Cancelli,
Carstens, og denne sortrceffelige Mand gik gansie i Bern* ) S e e oven S .
" " ) S e e oven S .

13V, 18g.
10 7 — 108.
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storffs Spor, under hvis Präsidium Han og siden, som Directenr, vcdblev at lcde bemeldte Cancellie*). Dog udkom i hiin
Mellemtid m Forordning af 3lte Mai 1781, der i Hertugdommerne indforte den Qvartprocentafgift af udlaante PrioritetScapitalcr, der forlcengst dar paabuden i Danmark, men
forst under bemeldte Datum blev indfort deels i Norge, deels
i Hertugdommerne. Denne Skatteanordning horte til dem,
hvorovcr Niddcrskabet beklagede sig, men var netop af den
Natur, at deres Privilegier der allermindst künde komme i
Betragtnilig (fee oven S . 157 cfr. S . 57). Derimod flred
man Heller ikke cnten i den Tid eller i Bernflorffs anden Pe
riode til at lcegge nogen stadig ny Afgift paa Landeiendomme,
navnlig de adelige Godser. Man er vel ikke fuldt berettiget
til deraf at drage den Slutning, at Bernstorff erkjendte, at
Privilegierne i denne Henseende endnu vare ved Magt, vistnok
i al Fald ikke i deres hele Strcekning, men mulig med Henst,n til nye Skatter paa deres Godser i Fredstid. SagenS
saavel Midiste som politiste Bestaffenhed har vist nok staaet
saa klart for denne störe Statsmanv, som for Nogen. Men
Han maa have sundet det utilraadeligt at bcnytte den Leilighed,
som NidderstabetS mod nogle Skatter indkomne Forestillinger
havde givct til i Almindelighed at forkaste den Ret, Samme
tilcgnede sig, og har anseet det rigtkgere at holde sig til de
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sardeleö Gründe, sein laae i de Skatterö Natur, hvorover det
besvarede sig. Selv om Han for sin Person maatte have
varet fuldkommcnt overbeviist om den uindflrcenkcde Besiatningsret, sein Reskript af 17de Decembcr 1802 senere udtalte,
saa har Han dog maattet erkjende, at der künde reifes saa
wegen Tvivl derom, at det var betcrnkcligt at satte dette
Sporgsmaal i Bevcegelse. Han solle desudcn vistnok dybt,
hvor vigtigt det er, at den vcd ingcn Forfatning bundne
Konge tager sig tagt for ikke at benytte sin Magt til at
kranke Regens Ret. Den holsteensie Deel af Riddcrskabct
havde eg varet berettigct til at indbringe sin Anke for den
tpdfle Niigsret, eg Sagcns Udfald var da ikke med Sikkerhcd
at forudsce Disse eg maaskee flere Bctragtiiingcr, sein jeg
her ikke vil udhavc, künde vel have besaget Bernstorff til sardelcS Barsomhed i at gaae ind paa hiiiit Sporgsmaal, om
Han cnd havde narrt den Overbeviisning, der blev udtalt i
Rescripiet af i7ve December 1802. Bist er det, at Sagen
ci blev bragt i det Rene i Bcrnstorffs Tid. I DenneS Tid
bleve eg Niddersiabetö ovrige Friheder t. Er. dcres Tolvfrihed eg Stempelpapiröfrihed, dereö Avrigheds- og dommende
Myndighcd uforandret vcd Magt. Selv Sagen om Livegenskabctö Ophavelse blev for en stör Deel overladt til den samlede Corporation af Niddcrskabet og ovrige Godsbcsivdcre, der
linder I l te Marts 1797 tog en Beflntniiig om, at Livegcnstabct om 8 Aar fkulde ophavcs, hvilken Bcsliitiiing stadfastedes
ved kongelig Resvlutioil af 23ve Juni naftefter —der forft blev
afgivet to Dage eftcr Bcrnstorffs Dod, men dog viftnok var
aldelcö forbercdet inden Han faldt i den Sygdom, der bortrykkede denne störe og adle StatSmand — og siden vcd Forordnlngcn af I9ve December 1801 bragkeö til Udforelse, saaledes at alt Livcgenstab ophorte fra Iste Januar 1805.
Ester Bcrnstorffs Dod cre derimod de mere omfattende Forandringcr foregaaede, hvorved der mcllem Danliiarks og HertugdomincriieS Bidrag til Statcns Udgister blev
tilveiebragt en saa billig Ligevagt som onffes künde. Bed den
under 15de Dcebr. 1802 udgiviie Skatteforordning og den Be«
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sked, som i Forbindclse hermcd blev givet Ridderflabet ved det
ovcnncrvnte Rescript af 17de s. M , blcv Isen brudt og en
Bei aabnct til efterhaanden at udjevne den hidtilvcerende Ulighrd; og i de ncrrmest paafolgende Aar gjordes der det ene
Skridt ad denne Vei efter det audet, hvorved man omsider
var kommet til Ligevcrgt.
Jeg maa i saa Hcnscende henvise til mit Skrift: For
den danfte Stats Oprclholdelse i dens Heclhed Side
289—330, cfr. Eide 90—94, 97—100. Ogsaa vil man i
det nccrvcrrcnde Skrift finde adflillige Oplysninger og Bemcerkiiingcr, der yderligere godtgjore Rigligheden af hvad her er
anfort. Ligcledeö ere de flcste andre Forhold, hvori de forsijellige Statsdele have en vcrsenilig Interesse l hverandreS
Lore og Jndretninger, eilten blcvne satte paa en aldeles lige
Fod cller dog saaledes ordnede, at der iugcn Anlcdning var
for Danmark til at besvcere sig oder Ulighed (See det nysncrvnte Skrift S . 222—221). Endelig blev der i Frederik
den Sjettcs, men endnu mere i Christian den Ottendes Tid,
gsort meget for at hcevde det danffe Sprog i Slesrig, skjondt
SkjcebnenS Urelfcrrdighed medfortc, at den Sidste hostede ncrsten endnu mere Utak i Danmark, fordi der ei blcv gjort nok,
end hos et »iccgtigt Parti i Slcsvig for det Han gjorde (Sec
samme Skrift S . 138-139, 266-268).

I.XVIII.
Hvad der mere end noget andet maatte give det Wegcnerske Skrift en scrrdeles Magt til at styrke de Domme ovcr
Frederik den SjetteS og Christian den Ottendes Dchandling
af Hertugdi-'mmcrnes Anliggender, som i saa mange Aar have
gjenlydt i vor Bladlittcratur, er den Formodniiig, somden tilforladelige Tone, hvori den lcerdc Historiker tilcgner sig dem, opvcrkkcr om at de ere Frugtcr af fand historisk Granftning.
Naar man imidlertid feer noget noicre til, vil man ostest finde,
at de i den Betydning, hvori de maae tageS for at tjene til
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Styrke for hine Angreb, mangle enhver holdbar Grund. Jeg
vover ingenlunde at gaae ind paa nogct Sporgsmaal, til hvis
Besvarelse Historist Lcerdom er fornoden. Jeg flal saaledes
lade det uafgjort om de Angler, der ndgjorde Slesvigs crldste
Befolkning, vare en Green af den flandinaviste Stamme —
noget som Wegener syncs at ville antage, stjondt Han ikke
dcrom ndtaler sig ganste klart — eller om det var en sarist
Folkestamme, der senere blev fortrcrngt af indvandrende Skandinaver, estcr at deres störe og folgcrige Udvandring til Brittanien havde blottet deres Stammeland.*) Jeg indstrcrnker
mig aldcles til uomtvistclige Kjendsgjerninger, og behover ikke
noget andet for at begründe min Paastand.
De historiste Unversogclser, som indrholdeS i ForfatterenS
Jndledning, gaae ud paa at vife, at DanmarkS saavelsom
SleSvigs Lykke stedse har staaet i Forhold til den Forbindelses
Jnderlighed, der har vcerct imellein dem indbyrdes, og at sclv
den svageste Lvsning af dennc Forbindclse har efterladt en
mcerkelig Svcckkelse i det hele Statslegeme og fort til de storste
Ulykker for hele Landet. Mod Scctningen sclv kan jeg ikke
have noget Voesentligt at erindre; men den findcr netop sin
fulde Forstaaelse og Bekroeftelse i den Sandhed, Forfatteren
S . 43 forkynder, at den Periode, der fulgte paa det
forhen mellem to Grene af det Oldenborgske Hnus
deelte Slesvigs fuldstcendigc Erhvcrvelse af Dan
markS Konge, var den roligste, lpkkeligste og meest
blomstrende Hertugdommet nogensinde har havt.
Dette er imidlertid just den Periode, hvori vi for ikke mange
Aar sidcn stode, og, somVi, nagtet alt hvad der i de ncermcst
forudgaacnde Aar var arbcidei paa at nndcrgrave Forbindclsen,
endnu i Begyndclsen af 1848 künde have havt Haab om at
vedligcholde. Ja Forbindelsen havde sidcn 1720 vundct ovcrordentlig megct i den Jnderlighed, der estcr S . 96 er en
')
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Maalestok for Rigets Beistand, Styrke og Hceder. Jkke alene
var, som Wegener bemcerker, den Tid nogle Stykker af Hertngdommet endnu under andre Fyrster, stjondt som Basaller af
Damnarks Konge, hvilke Landsdele esterhaanden cre blcvne inddragne under Köngens umiddclbare Herredoinme. Men alt
hvad der var erhvervct i 1720 var endnu lcenge en Ustkkerhed
undergiven, der varede indtil man omstdcr (i 1767 og 1773)
opnaacde en fuld retskraftig Aftrcrdelse fra det Gottorfske HuuS,
og nagtet de Garantier sra mcegiige Stater, hvormed man just
af Mangel paa Afstaaekse fra den Gottorfske Hertugs Side
havde forsynet sig, blep Danmark dog af Auslands Keifer,
Son af de» fordrevne Hertug, truet mcd en farlig Krig, der
iscrr i 1762 tvang oö til de meest anstrcengende Nustninger og
lagde Gründen til en bctydelig Statsgjcrld. Foruden at Besiddelsen af Slcsvig saalcdes siden 1720 var blevet dcelS fuldstcrndiggjort dcels sikkret, er, som vi nylig have seet, i Scrrdeleshed i dette Aarhundrede bemeldte Hertugdomme, rigtig nok
for det meste tilligemed Holstern, i mange og vigtige Maadcr
bragt Danmark ncrrmcre. Fra Rcgjcringenö Side vedbleves
der uafbrudt i deune Retning, stjondt i de Aar, der gik ncrrmcst foran 1848 falste Forestilliugcr og lidenskabelige Stemninger gjorde mere for at stille dem fra Hinanden, cnd Regjeringen künde ndrette for at bringe dem ncermere. Der er
dcrimod intet crldre Afsnit i Historien, der giver Erempcl Par
en saa inderlig cller cndog endnu inderligere Forbindelse mel
len» Danmark og SleSvig, cller paa en dervcd begründet lykkelig Tilstand. Forfatteren forer os vcl Heu til den Tid, da de
forste danste Folkestammer inod Slutningen af det Ode Aar
hundrede bleve samlede under en fcelles Konge, og Sonderjhlland stod i sanune Forhold til Köngen og Rigct, som de
ovrige dertil hörende Provindser. Men herved maa for det
forste bemcrrkes, at dette Grcrndscland i Almindclighed var betroet Vefalingsincriid, ordentligviis af den Kongelige Slcrgt, incd
en Magt og Anscclse, der i ikke ringe Grad indstrcenkcde dercS Afhcrngighed af Köngen og Riget. Dette nod neppe
Heller nogen synderlig Jndtcrgt af denne Provinds, men den
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af Konge» satte Befalingsmand, ha» havc nu hcdt Hertug
eller Jarl, har »den Tvivl nydt om ikke alle, saa dog de
fleste Jndtcrgter af de Kongelige Eiendomme (Köngens vigtigste Jndteegtskilde) af denne GrcendseprovindS, mod at
holde Landet i god Orden og ForsvarSstand. Men der ere
desudcn ikke mange Dcle af hint Tidsrum, der fremvise öS
den roligc, lykkclige Tilstand, hvori baade SlcSvig og hcle
Danmark skal have befundet sig. Det maa vcl vcere Danmarks Blvmstringstid undcr Waldemar den Forste og Hans to
Sonner, som Forfatteren har havt for Oine. De 50 Aar,
som ligge ncrrmest foran Waldemar den Forstes Tid, vare netop
cn hoist sorgclig Tid, hvori Danmark sukkede undcr Opror og
Borgerkrig, der for en stör Deel stod i Forbindclse med mvrderisie Forctagender af det cne Medlcm af Kongcstammen mod
det andct; stundom havde NigetS Provindser ogsaa dercS sorsijellige Konger, ligesom det forvirrcde og svage Nige idelig
blev hcrrgct af Sorovcre. I en Deel af denne Tid gjorde
vel den Prinds, som Befalingcn over Sonderjyllond var betroet, Knud Lavard, Son af Erik Eiegvd og Fader til
Waldemar den Forste, Niget störe Tjenestcr. Men Han
kom og til cn Magt og Anseelse, der ikke godt knnde foreneS
med den Afhamgighed, hvori Han stulde staae til DanmarkS
Konge. Han erhvervede cndog et eget Nige som Obotriternes
Kongc, og blev i denne Egcnffab krönet af Keiser Lothar,
ved hviS Hof som Hertug af Saren Han havde kilbragt avfkillige af sine tidligcre Aar. Han blev dcrfor afKong Niels,
hanS Farbrodcr og denncö Ncrrmcste mistcrnkt for at tragte
cflcr den danske Krone og blev paa denne Miötanke snigmyrdet af Köngens Son Magnus i Forbindclse med en Anden
af Kongcsicegten. De Folkebevcegelser, som fulgte paa denne
skjerndige Daad, vidnede om at Meningen holdt Knud La
vard fri for slig Mistanke, ligesom ogsaa alle danske Historicskrivcre frcmstille Ham som aldeleö uskyldig. ") Me», saa*)
*) D ahl in an» sinder derimod, i Henhcld til Hel mol dö Krennile,
sir; ikke besoiet til at srikjende denne ellers

af Ham hoitpriste

tilboiclig man end maa vcere til hcri at vcrre enig, saa fremgaaer det dog klarlig af alt hvad Historien har bevaret om
denne hoihjcrtcde og tappre Mand, at, inden Slcsvig ved
Forlehning fliltes fra Nigct, havde den, svm Köngen satte til Befalingsmand ovcr denne Danmarks sydlige Grcendseprovinds, en
Magt, som Han let künde brnge til at gjore sig uafhcrngig af
Riget. Historien vidner iovrigt ogsaa om Knnd Lavard,
„at Han ved det sachsifke Hof havde tilegnct sig »icget af „Tydsklands fulbkomncre borgcrlige Jndrctninger og hoiere Dannelse,
som Han ved sin Tilbagekomst sogte at forplante til Fcrdrelandet" **), og at Han blandt Andet indkaldte en Mcrngde'tydske
Haandvcrrkere, som bleve bosatte i Slesvig og Rocskilde.
SaaledeS havde allerede inden ClcsvigS Bortforlehning tydfle
Scedcr, tydst Sprog og tydske Jndretningcr trcengt sig ind i denne
Grcendseprovinds, hvori det, saafremt den tidligste Bcfolkning
maatte have vcrret en sarifl Stamme, vcl Heller ikke ganste har
vccret forsvnndct ved de» danske Erobring af Landet. De
KrigStog, hvori Slesvigerne toge Deel med deres tydsie Na
boer, ja selv de Krige, de forte mod diSse, maatte og bringe
dem i ncrre Forbindclser, hvilke naturligviis og paa flere Maader bleve frcmmcde ved frcdelig Handel og Samgvem. Der
har iovrigt blandt dem, som Overbefalingen over Conderjylland
i hine Tidcr har vanet betroct, ikke vcrret nogen saa fremragcnde Pcrsonlighed som Knud Lavard, ekler Nogen, hvorom
Historien har cftcrladt saadanne Erindringer som om Ham.
Som allcrede bcmceeket maatte det af Danmarks Historie
forcnd 1720 vcrre Waldemar den Storcö og Hans to Sonners Knud den Sjettcs og Waldemar den Andens (Seiers)
Tider, hvori man stulde finde Bcviiö for den oven S . 360
ncrvnte Scrtning. Men det, hvorved dette Afsnit er blcvet
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saa glimrende i Damnarks Aarboger, var de krigerste Bedrifter, hvorved Nigets Grcrndser bleve udvidede langt over Elben,
og saalcenge disse Erobringer künde hervdes, tabte Sonderjylland sin forrige Eiendommelighed som Greendscprovinds.
Esterat Lykken havde vendt sig fra Waldemar den Anden,
saa at Han maatte trcekke sig tilbage indtil Eideren, forlehnede
Han derimod sin ncrstcrldste Son mcd bemeldte Provinds, som
fra den Tid af aldrig forend 1720 har vcrret undcr de danste
KongcrS umiddelbare og udelte Herredomme. Jovrigt udgjor
hine tre Kongers Regjcriiig vistnok en Glandsperiode i den
danste Historie, og i Sammenligning med den, der gik forud
for Waldemar den Forste, var det og cn borgcrlig Ordens og
Lykkes Tid, men den var dog stundom bctydelige Forstyrrelser
underkastet, navnlig ved ndbredte og haardnakkede Opror, i
Scerdeleshed i Skaane*) I den Tid blev der og lagt Grün
den til det Geistlighedens og Adelcns Vcelde, der stden saa
oste viste sig fordcrrveligt for Konge og Folk. Det kan Heller
ikke feile, at hine tre Kongers Krige i Tydstland bcredede Jndgangen for adstillige tydste Skikke og Jndretninger. Wegener siger S . 22, at Waldemar den Anden lod sig bedaare af
Lehnsvccsencts Herlighcd, som HansForbindelser i Tydskland havde leert Ham at kjende.**) Men har dcnne
Konge, hvoraf Danmark er saa stolt, ladet sig af Tudstlands
Ercmpel forfore til cn saa stör Daarlighed, netop aldeles det
modsatte af det Forfatteren har fremstillet som Hans og Hans to
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Forgjcengeres Politik, saa kan det ikke omtvivleö, at tydsk Vcesen i mange andre Netninger i Hans Tiv banede sig Vei til
Danmark og fremfor alt til den Provinds, der stod i ncermest
Berorclse med Tydstland.
Wegen er vil dog ikkun have den nylig ncrvnte Forlehning betragtet som en i sig selv svag Losne» af det
natnrlige Baand mellem Sonder- og Norre-Jylland (S .
28—29), og trocr derfor saa meget mere i de nlykkelige Fol
ger, den drog cfter sig, at höre Historiens advarende Rost mod
cthvert Foretagende i denne Retning. Det ligger endog for
Dagen, at Han gjerne vilde have den Forbindclse mellem begge
Hertngdommerne, der er vedblevet stden 1720, i al Fald saaledes som den efler Hans Mening blev udvidct i 1834, anseet
for en nok saa stör og farlig Adskillelse mellem Danmark og
Slesvig, som den der laae i hiin Provindses Overgivelse til et
scrrligt Lehn. Det er udcn Tvivl sordi Forlehningen antages
fra forst af og gjennem alle de Tiver den blev i Abels Slcrgt,
blot at have vcrret personlig, at Forfatteren den kun sinder en
svag Loöncn af det Baand, hvorved SleSvig var forenct med
Danmark. Men, ligesom Lehnshertugen dog fik den hele indre
Regiering over Slesvig og oppcbar dets Jndtcrgter, har i det
»lindste Erfaring viist, at »tan fra danst Eide aldrig med nogcn varig Virkning künde gjore sine Jndsigclser mod den Arvelighed, den Abelske Slcegt tillagde Forlehningen, gjcrldende, eller
engang bringe den til at erkjende nogen paa den hvilcnde
Lchnspligt, hvorimod baade den og den Sla'gt, der cfter den
fik Forlehningen, ncesten altid levede i Krig med Danmark,
som derved stnndom blev bragt paa Afgrundens Rand. Om
der end havde vcrret storre Klarhed i det hele Forhold cnd der
var, saa vilde det dog ikke have vcrret at vente, at en Kongeson, i Tider, da hver af en afdod Kongcs Sonner fandt sig
berettiget til Part i Riget, og som i sin Lcvctid udovcde en
fyrstelig Magt over en betydende Grcendscprovinds, vilde vcere
ligegpldig vcd at den efter Hans Dod gik ud af Hans Mt.
Det var netop en Folge af Forholdets Nklarhed og Usikkerhcd,
at Slcsvigs Hertuger maatte söge at styrke sig ved Forbindel-

ser mcd dereö sydligc Naboer. Som Folge af de holsteenske
Grevcrö Personlighed, HanscstaderneS daverrende Bethdenhed,
og den Skinshge, man i maiige Dele af det nordlige Tydfkland
solle mod det for korl Tid siden saa merglige og om 6g
gribende Danmark, var det ikke vanskeligt at finde Understottclse.
Man vilde imidlertiv feile ineget, hviö man ndelnkkcnde
vilde hidlcde den afincrgtige og forvirrede Tilstand, hvori den
for ikke lcrnge siden saa merglige danfte Stat nu nedsank, fra
de sleSvigsie Forhold. De flere slette cller dog maadelige Konger, der fulgte cftcr Waldemar Scicr, bidroge ligcsaa megct
til Danmarks Ulpkke, som de sleSvigsie Hertugcr og diSses
Bundöforvante. Men herlil kom den lose Forbindclse, der var
ogsaa mellem Nigcts ovrige Provindser, og den hele hoist
nfuldkomne StatSordcn. En af de bcklagcligste Feil var, at
Thronen siulde beseeltes ved Balg, hvilket virkcde saa meget
fordcerveligere, som der ved Eiben dcraf hcrsiede en dybt indgroet Forcstilling om cn natnrlig Arvebercttigclse og det cn
saadan, der gav de flere Arvinger Fordring paa Deel i Niget.
Balgrettighcden blev ogsaa benyttet til at udvide de to indflhdclseSrigeste S.crndcrs Bälde til Fare og Skade for Troncn
og Folket. Den geiftlige Magt kom derhoS netop i hiint
Tibsrum flere Gange i aaben Felde med Kongcmagten, hvorvcd de sorgcligste Forhold blcve fremkaldte. Mcd alt dctte stod
en oplost scrdclig Tilstand i noie Forbindese baade som Aarsag
og som Birkning; denne traadte cndog jevnlig frcm i Opror,
Kongcmord og andre Stettens No og Velseerd umivdelbart
angribende MiSgjerningcr. Det er vcl gansie troligt, at SlesvigS Hcrtug kan have havt nogen Medsiyld i Mordet paa
Erik Glipping, men det var dog i Jylland denne Udaad
foregik; jydske Adelsmcend vare de egenkligc Gjerningsmcend
og dereö Bevcrggrund laae narmest i dcres Miönoie med Hans
Adfcerd som Konge og som Menncsie, og Hcvn over personlige Forncermelser, der vare cnkelte af dem tilfoiede. Ogsaa
fandt Kongemorderne Medhold og Beskyttelse i Norge. Hvad
i Scerdeleshed den ulpkkelige Tilstand angaaer, hvori Riget

blev bragt undcr Christoph er den Anden, saa man
denne yderfte Spivse cif det cillerede forhen dpbt forfaldne
Danmarks Elendighcd nok saa meget tilffrivcö denne Kongcs
Usselhed og Troloshed, som Grev Gertö Hcrffesvge. *)
Naar Weg euer yttrcr, at Dronniiig Marg reihe, idct
hun gav cn holftecnfk Greve Slesvig til arvcligt Lehn, opoffrcdc den Leilighed iil at gjenforenc det mcd Danmark, som
den Abelfte SlcegtS Uvdoen havde aabnct, for Ekyggen af en
siandinavisk Union, saa er det Naget, som jeg ei ganske tor
negte. Hiin vistnok nholdbare Union har maaskee og havt
Jndflydelse paa det ulykkelige Uvfald af hcndcS Efterfolgers
haardnakkede Krig oni Slesvig. Men Forlehiiingcns Gyldighed var dog nomtvistelig, om cnd Marg reihe künde have
ncrgtet den, hvis hnn ikke havde overladt sig til falsk Politik;
og ligcsaa lidet kmide det komme i Betragtning, at hun fortrpd det i samme Dieblik (nogct som Wcgcner sinder An.
ledning til at udhcrve i Trykken).

I^IX.
Den bekjendte af Christian den Forste linder Navn
af PrivilcgicrS Confirmation ndstedte Act, dateret Nibe den
die MartS 1460. kan vistnok ingenlunde erkjendcS for cn saadan fast og uforandret Grundvold for Hertugdommerncs
Statsrct, som man fra een Side vilve gjore den til, men den
er dog af stör Vigtighed som det Udgangöpnnkt, hvorfra Hertngdommerneö feuere Forhold saavel til Hinanden indbyrdcö
som til Danmark har udviklet sig, undcr Mcdvirkning af feuere
Begivenheder, hvorvcd »lange og störe Forandringer, i Tivernes Lob, dcri ere frcmkomne. Jeg har derfor i mit Skrist:
„For den danste StatS Opretholdelse i sin Hcelhed", S .
170—189, belpst denne Akt baade fra den rctlige og politiste
Side med al den Noiagtighed og alt det Hensyn til de derover udtalte Domme, som jeg, efter mit Formaal, künde finde
0 S e e : „ F o r den danffe S t a t s Opretholdelse" o> s. v. S .
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fornodent og passende. Jmidlertid turde der nu vcrre Grund
til ydcrligere at ndbrede mig ovcr flere Punkter i dcnne Sag,
med sccrdcles Hensyn til de nye Undersogelser Professor Vclschonw har leveret i sin „Nvsigt over de Begivenhcdcr, Forhandlinger og Overecnskomster, der have beftemt SlcSvigs
statöretlige Forhold til Danmark og til Holsteen sidcn 1459",
hvilken lceses i antifleSvigholstcenste Fragmentcr, niende Hefte.'
Vel er denne Afhandling ikke cndnu flnttet, men den omfatter
dog alleredc Alt, hvad der vedkommer selve Bedommelsen af
hiin mcerkclige Statsakt. Forclobig crkjender jcg med fand
Glcrde, at den ndmcrrker sig ved en saa grundig Undersogelse,
en saa klar og rolig Frcmstilling, at den udgjor et vcerdigt
Sidestykke til de wende andre i forncrvnte Sämling indlemmcde ligeledcs fra Professorcr ved KjobcnhavnS Universitct
(Larsen og Werlaus) hidrorende Arbeider, som jcg har
omtalt i oftncrvnte mit Skrift S . 61 og 175, Note. Med
Hensyn til de for de feuere statsretlige Forhold mecst afgjorende Punkter er der Heller ingen synderlig NovercenSstemmclse
mellem denne skarpsindige Historiker og mig; og de, hvorom
Vi ere meest afvigcnde, ere storstedcels saadanne, som jeg har
erkläret for tvivlsomme. Men naar Han, hvad disse angaaer,
udtaler som vist det Modsatte af hvad jeg har fundet fandsynligt, saa er det med Hensyn til dereS Bcskaffenhed ikke
uvigtigt, at jeg soger at rctfcrrdiggjore, hvad jcg efter noie
Provelse derom har yttret. Udentvivl har den patriotiske Folelse blandct sig vel meget i Hr. ProfeSsorenö Undersogelse,
og havt til Folge, at denne, nagtet Forfatterens overalt fremlysende Villie til at vcere upartist, dog ikke ganste er blevct
det. Hvad mig angaaer, da er jeg aldelcs fattet paa, at de
Flestc, ledede af samme Folelse, uden Betcrnkelighed ville flaae
sig paa Hans Parti, og knn ville fole Uvillie over, at jeg ikke
lader mig beherske af lige Patriotiöme. Men jeg befinder mig
uu engang hvad dette hele Auliggende angaaer i en ganske andcn
Stilling end Fleerheden af mine Mevborgere. Jcg var nemlig med Hensyn til de vigtigste Dele af det flesvigske Sporgsmaal kommet til en bestemt Overbeviisning forinden Lidcnfla-
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berne bcmcegtigcde sig scimmc*), ög denn« Overbeviisning har
sidcn stcdse vcdligcholdt sig, ja er blevet mere og mere bestyrket
under den lidenskabelige Strid, som i de senere Aar har bevcrget Gemytterne. Ved Eiden af dcnne urokkede Overbeviis
ning staaer og den, at de sorgelige Begivenheder, der have
forstyrret Fcedrelandets lykkelkge Tilstand, fornemmelig have
havt deres Oprindelse fra den lidenskabelige Opfatning, som
de indbyrdes Forhold have fundet i to modsatte Retninger, og
at det kun ved en gjensidig Erkjendelse af det Berettigede og
Nberettigede i hinandenö Opfatning, vil blive muligt Tid
efter anden at vende tilbage til den forrige No og Lykke.
Hvad end Andre domme, saa er jeg mig bevidst, at jeg netop
Händler som Fcedrenelandets fände Ven, naar jeg aabent udtaler hvad man i Oieblikket fra ingen af Siderne fljotter om
at höre, og jeg har ingen Tvivl om, at der vil komme en Tid,
hvori dette vil blive anerkjendt af mine Medborgere.
At det af de siesvigske og holsteenfle Stander i Forening
foretagne Regentvalg efter Adolph den Ottendeö Dod i sig var
uberettiget, at Christian den Forstes Deeltagelse i dette Foretagende ikke var tilstrcekkclig til at bode paa deres Mangel af
Adkomst, og at Heller ikke Manglcn blev afhjulpen ved de
Undersirifter, som Jyllands fire Biffopper og 13 andre Nigsraader gave paa det ovenncevnte Document, er noget, hvorom
jeg er i fuldkommen Overeensstemmclse med den lcerde Forfatter. I Scerdeleshed ere vi aldeles enige i, at Tydstlands
*) D e t er

ingenlunde i S t r i d hermed, at jeg h a r fundet nagle P a r 

lier i foranforte S a g

tvivlsomme.

E n begründet Erkjendelse af

det Tvivlsom m e i dets Tvivlsom hed er og en O ve rbe viisning, og i
denne forviklede S a g

har

jeg netop fundet, at h ü n

Erkjendelse

er den, der bedst künde have banet Vcie n til ForholdSregler, hvorved de gjenstdige Berettigelser og det fcelles T a r v künde have vir
ret bevarede, hviiket jeg i tidtncevnte S k r if t S id e 6 9 — 87 har udviklet.

Niykken har

derimod virret, at m an fra begge S id c r har

overvnrderet de enkelte historiffe Leed, der künde synes at fore hen
til det M a a l,

som meest behagede, uden

at ville agte paa hvad

Historien indeholdt i den modsatte Retning.
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Keifer i sin Egcnflab af Lehnoherre ovcr Holfteen og Stormarn ingenlunde var Pligtig cit anerkjcnde den Net, som
disse Landes Stcrnder, og det i Forcning med et Tydstland
nvcdkommende Lands, anmassede sig til at bestemme, hvcm
Han stulve forlehne med hiint ledige Nigslehn, men at dag alt
hvad der fra den Eide var i Beim, bortfaldt ved det Forlehningsbrev, som kort efter blev meddeelt Christian den Forste
af Biskoppen over Lübck, som paa den Tid var bempndiget til
paa KeiserenS Vegne at bortforlehne bemeldte tydste Lande.
Endvidere antage vi beggc, at de Mangler, der vare i Stcrndernes Adkomst til den Bestemmelse de havde taget med det
danfle Lehn SlcSvig, bleve afhjnlpne vev de scnere Handlinger, hvorved Danmarks Nigsraad anerkjcndte dette Forctagende, medens de danske Stcrnder, om end iovrigt deres Berettigelse maatte erkjendes, i al Fald ingen Jndsigelse gjorde.
Hr. Professor Velschow og jeg ere altsaa cnige
i , at den Forbindelse mellem Slesvig og Holsteen, som
hiint Balg og de i Anledning dcraf ndstedte Privilegier gik
ud paa at begrnnde, med al diöses oprindelige Brost, dog
snart blev retsgyldig. Dette maa udcn Tvivl vcere det i hiin
historiste Undersogelse, som meest knnde komme i Belragtning
ved Bedommelsen af de statsretlige Forhold, der have dannct
sig efterat Forbindelsen i sin oprindelige Skikkelse ved Begivenhederues Magt var gaaet til Grunde. Jmidlerliv er der
i Forfatterens Fremstilling af Begivenhederne i 1460 Adstilligt,
som, cfter mit Skjon, er ikke velgrundet, og som leder til en
urigtig og sor Bedommelsen af den feuere Tingenes Orden ikke
ligegplbig Opfatning af hine BegivenhedcrS politisie Characteer.
Skjondt der vistnok var noget dristigt i den Valgret, som
de steövigske og Holsteenste Stcrnder tilegnede sig og Köngen
indrommede, saa kan jeg dog ikke af denne BegivenhedS Hi
storie udlcde andet, end at baade Han og de have handlet
med godt Overlcrg, og at de allcrcdc forud havde sorvisset sig
oin, hvorledeS de Jndstgelser, der künde gjores mod Balget,
vilde blivc afhjnlpne. Ganstc kort Tid efter at dette var fore-
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gaaet, havde Köngen affnndet.sig med alle dem, der künde
gjorr Fordring paa de ledige Lehn, og navnlig paa Holsteen.
Dagcn efter at Han havde undcrtegnet Valgcapktulationen fik
Han Wald fra sine to Brodre, der, under Forudscrtning af at
det Oldenborgske GrevehuuS var det ncermcst beretligede til
Hertug Adolphs Lehn, vilde, efter de i det holstccnske Huns
da gjcrldende Retsvedtcrgtcr, have havt Adgang til at dcle Hol
steen og Stormarn med Ham, og som, stjoudt uden al retlig
Grund, ogsaa ansaae sig bercttigede til Deel i Slesvig, for
hvilken Afstaaelse Han iovrigt maatte give dem anseeligt Vederlag. Og under Ute Mai ncestefter indgik Han Forlig med
Grev Otto af Schauenburg, hvorved denne, der uden al
Tvivl var den meest Beretligede til Holsteen og Stormarn,
imod at faae en Pengesum udbetalt, paa cgne og Arvingers
Vegne frafaldt al Paastand saavel paa Holsteen og Stormarn
som og paa Slesvig, i hvilken sivste Henseende Paastanden
vistnok var ugrundet. Hr. Professoren anmcrrker selv,. at det,
cfterat saaledeS Christian den Forste havde affundet sig med
alle Prcrtendenter, blev saa mcget lettere for Ham at opnaae
Forlehning med Holsteen og Stormarn, som Bistoppen af Lübek, der, som foranfort, havde paa Keiscrens Vegne at meddele Forlchningen, selv var cn af de meest betydende Decltagcre i den hele Handel. Sagen blev saaledeS med Hensyn
til de tydste Rigölande snart jevnet. Men hvad Slesvig angaaer, var man uden Tvivl allcrede inden Valget foregik
endnu mere sikker i sin Sag; thi at ikke blot Köngen, der
baade var LehnShcrre og efter sin ikke ildc bcgrnndede Paa
stand tillige LchnSarving, men ogsaa Rigöraadet vilde vcrre
eilige i det hele Foretagendc, künde vist ikke med Foie betvivles.
Vel er det fuldkomment rigiigt, at de 17 Rigsraader, der
underskreve Valgccapitulaiionen af 5le Marts 1460, ikke udgjorde det hele Rigsraad, og at de Heller ikke underskreve som
Medlemmer af dette, men som Köngens Naader, og det
blot til Vitterlighed. Men det ladcr sig dog ikke tcrnke,
at baade Köngen og en saa anseelig Deel af Rigets Raad
vilde vcrre gaaet til Ribe for ved dercS Underflrift at deeltage i
24*
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m vigtig Statöakt, som de havde kunnet frygte at det scnnlede
Rigsraad siden vilde kuldkaste. Det kan ikke feile, at det hele
Raad, og det sandsynligviis endnu i Hertug Adolphs le
vende Live, har vceret underrettet om den vistnok fra denne
kloge Regent udgaaede Plan, og at det har vceret tilfredö
med samme, hvilket og efter de Fordele den lovede Kongeriget
(hvorom mere siven) er begribeligt. De sytten Rigsraaders Nnderflrift gav nu baade Köngen og Fyrstendommernes Stcender en
saadan Forvisning om, at det Balg, som disse sidste foretoge, ikke
fra dansk Eide vilde blive angrebet, at de, da de ogsaa havde et
begründet Haab om at fee de Vanskeligheder, der künde mode
andetsteds fra, hcevcde, ikke toge i Betcenkning at lade Valget
gaae for sig. En formelig og mere bindende Forstkkring lod
sig ikke saa let give. Oin deres Understriftcr i Egenstab af
RigSraader og som indvilligende i dette Aktsthkkes Jndhold,
künde der saa meget mindre vcere Tale, som Privilegierne ikke
i deres Heelhed vedkom Danmark, men gik nd paa de Rettigheder, som Köngen i sin Egenstab af Hertug over Slesvig
samt Greve over Holsteen og Stormarn tilsagde disse Lande
og deres Stcender. Derimod lod det sig tcrnke, at der künde
have vceret udstedt en scerlig Akt angaaende det der vedkom
Danmark, nemlig et Afkald paa den Paastand, der fra detS
Eide künde have vceret nedlagt om Slesvigs Jnddragelse, og
i al Fald paa den Jndsigelse, som det maatte kunne have
gjort imod Stcrndernes Ret til at udncevne den, som Forlehningen stulde meddeles. Men det künde, saalcenge ei en vis
bestemt, de gjensidige Jnteresser tilfredsstillende Anvcndelse af
en saadan Akt var givet, have hast en Deel Vanstelighed at
finde en Affattelse, hvormed man fra begge Sider künde berolige sig, hvilke Vanskeligheder derimod lostcs vcd Valgets Fuldforelse. Et formeligt Samtykke til Valget, efter at det var
foregaaet, hvorved endda lignende Vansteligheder tildeels künde
have modt, sandtes nu ikke fornodent, hvorimod der, i Henhold til Privilegierne, kun stod tilbage, at Köngen, som saa
dan, gav sig selv som Hertug Forlehning paa Slesvig, hvil
ket imidlerlid, saavidt vides, end ikke stete. Jmidlertid blev
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der Tid efter anden udstedt flere Ovcreenskomster mellem Danmark og Hcrtugdommerne, der indehvldt en fuldkommen Anerkjendelse af den Deel af Privilegierne, der vcdkom Danmark,
dog ingenlunde i Form af et Samtykke i den saaledeö vcdtagne
TingeneS Orden, men ved at forudsceite denne som given.
Det forste af disse Dokumentcr var den Overeenskomst, der
Torsdagen for Pintse (den 20de Mai) 1466 blev fluttet i
Kolding mellem det danske Riges Befuldmcegtigcde paa den
ene og Fyrstcndommernes paa den anden Side, og stadfcrstct
af Christian den Forste som Landsherre for samtlige disse
Lande (For den danste Statö Opretholdelse o. s. v. S . 170—
171), hvilken OverccnSkomst fornemmelig gik ud paa at be
stemme, hvorledes paa den ene Side DanmarkS og paa den
anden Slesvigs, Holsteens og Stormarns Naad stulde benytte deres Valgret, saakedes at der blev Udstgt til Balg af
en fcrlles Landsherre, men derhos indehvldt, hvorledes indbyrdes Fred stulde vedligcholdes, selv hvis Balget dog omsider
blev sorstjelligt. Det er vistnok med Foie, naar Belschow
antager, at denne Overeenskomst ikke er foranlediget ved et
Forlangende fra de fleSvig-holsteenste Stcendcrs Side om en
Anerkjcndelse af deres Valgret, men at det snarere har vceret
det danste Nigsraad, som har onstet paa denne Maade saavidt muligt at forebygge de Folger, der lode sig befrpgte af
den gjenstdige aldeles afsondrede Valgret. OvcrcenSkomstcn
har endog et kjendeligt Prcrg af Lighed med den Calmarste
Union, ellcr om man vil de tvende Calmarste Constitutioncr,
ligcsom den ender med en Bestemmelse, der giver Udstgt til de
tvende andre nordiste KongerigerS Jndlemmclse i den saaledcS
indgaaede Fred og Forening. Om det danste Rigsraad har
attraaet en videre gaaende Tilstntning, vidcS ikke, men den
Calmarste Union stod den Tid paa saa svage Fodder, at det
allerede paa Grund deraf neppe var gjorligt at knptte Fore
ningen med Hertngdommerne noiere til Samme, og dette maaflce end ikke har vceret paatankt. Bemcldte Overeenskomst,
der nu ogsaa findes aftrykt i antiflesvigholstecnste Fragmenter
7de Hefte, S . 57—62, har lcrngc vceret vorc Historieforstere
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ubekjendt, og er, efter hvad Professor Velschow anforer (I.
e. S . 44, Note), forst for nogle Aar siven fandet i en gam
mel Registrant i det slesvig-holsteen-lanenborgste Cancelli. Hr.
Professoren bemcerker, at den aldrig er blcven paaberaabt, og
at den, da Tiden kom for fammes Anvcndelse, blev tilfidcsat,
hvorhos Han yttrcr Formodning om, at Christian den Forste har
holdt den hemmelig, for ikke at stode de flesvig-holsteenste Stan
der, og siden, da Han fik en yngre Son og tankte paa at for
staffe HamHertugdommerne, har undertrykket den (S. 40 og 44).
Dette er mig nu noget uklart, da OvcreenSkomsten ligesaavel
hjemlede sarligt som sallesValg; men jcg kan ikke tanke mig,
at en saa vigtig Statsakt künde, da Köngen 15 Aar efter
dens Oprettelse dode, vare gaaet i Glemme, enten paa det
ene ekler det andet af de Steder, hvorfra den var gaaet nd.
At den ikke navnes i den magre og tildeels forvirrede Beretning, som Hvidtfeldts Kronike indeholder om de Forhandlinger, som 1482 foregik i Kiel mellcm Kong Hans i Forbindelse med det danste Nigsraad, som tilligemed Köngen havde
begivet sig til bemeldte Stad, og de der forsamlede slesvig-holsteenste Stander, er i sig sclv kun et svagt Beviis paa, at
den ei der er kommet under Overvcielse; og ligcsaalidet kan
dette godtgjores deraf, at man Heller intet andet Vidneöbyrd
l>ar dcrom. Foruden at det er i hoi Grad usandsynligt, at
den fra bcggc Sidcr var blevct glcmt, forekommer det mig, at
der i det Kroniken fortaller ere tpdelige Spor af bemeldte
OvereenSkomst, nagtet Sagen hvcrke» blev behandlet i den
verved sorestrcvne Form cllcr fik et Udfald, som aldcles svarer
til dens Bestemmelser. At den Sammcntraden af 12 Befuldmagtigede fra Danmark og ligesaa inange fra Fyrstendommcrne, der, efter OvcrccnSkvmsten, stulde have fundct Sted i
Kolding inden 4 Maaneder (Velschow har ved en Feilstrift
eller Feiltryk 4 Uger, S . 44), ikke saaledes blev ivarksat, forklareö af hvad Forfatteren sclv har udviklet om de Aarsager
(liggende tildeels i Forholdene til Svcrrig, me» iovrigt i de
forstjellige Auster, som man narcde om Valget), der gjorde at
man fra beggc Sidcr sogte at trakkc Valget i Langdrag. Da

Enkedronningen jvrigt arbcidede for at dm hngre So» Frederik stnlde blive forsorget med Hcrtugdommerne, hvilket ogsaa spneö at have vceret den afdode Kongos Anste, og det i
Hcrtugdommerne (Holsteen var nu ophoict til Hcrtugdomme)
var en i de Classer, der havde politist Jndflydclse, udbredt
maastee tildeels ved Christian den Forstes ingenlunde priisvcrrdige Negentfcerd i Hertugdommerne bestyrket Mening, at disse
Lande vilde vcrre bcdre tjente med en egen blandt dem lcvende
Landsherre, end med at finde denne i Köngen af Danmark,
der tillige stulde vcrre Kongc i de to andre standinaviste Niger
og dcrved rimeligviis vilde blive indviklet i vidtudsecnde Krige,
saa er det ikke at undres over, hvad vi dog meget maae be
klage, at der viste sig en afgjort Uvillie til at gaae ind paa
Kong Hans's og det danste Rigsraads Auster. Det var dersor ncrrved, at de slesvig-holstccnste Stcrnder havde bcnyttct den
dem saavel.ved Privilcgierne af 1460 som ved Overeenökomstcn af 1466 indrommede Valgret ved at kaare Prinds Fee
der ik til Hertug over begge Hcrtugdommerne. Dcrsom dette
var steet, saa vilde i det Mindste for Tiden elhvert Baand,
som forenede dem med Danmark, vcrre blevet overstaaret, med
Undtagelse af den lidct betydende Lehnshoihed over Slcsvig,
og de Bestemmclser, der i tidtmeldle Overeenskomst vare trufne
til Opretholdelsen af indbyrdcs Fred. Det er intet Under, at
Köngen og det danste Rigsraad af alle Krcrfter falte sig hcrimod, men det er Heller intet linder, at de ikke opnaacde deres
Formaal i Sammes hcle Udstrcrkning, og ligesaa lidct at Hertugdommcrneö Stcrnder dog indrommede Noget og at man fra
danst Sibe tog til Talke med hvad der saalcdes blev indrommet. Det kan ikke feile, at bcmcldle Stcrnder have crkjcndt
det Uholdbare i en vedvarende Valgret navnllg til Holsteen;
thi at Kcisercn cllcr den, der den Tid i saa Hcnsecnde traadte
i Hans Sted, havde, cftcrat Alle, som cllers knnde gjore For
dring paa Forlchningcn, vare.affundne, udstcdt Forlchningsbrev til den Cognat, som Stcenderne havde valgt, beviste ingenlnnde, at Han indrommede disse en vedvarende Net til at
raade for Lehnet, og mindst hvor der var en mere bcrettiget
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eller en ligesaa berettiget LehnSarving, som de fandt for godt
at udelukke. Derimod künde det ikke vcere vanskcligt at faae
Keiserens Samthkke til HolsteenS Deling mellem begge Arvinger, da flige Delinger, i Overeensstemmelse med den sanfte
Ret, idelig havde fundet Sted i det holstecnfte HuuS. Og
vel künde Danmarks Konge og Nigsraad med suldkommen
Foie have modsat sig en saadan Deling af Slesvig, der stedse
havde vcrret et udeleligt Lehn, men saa vilde de have udsat sig
for at de flesvig-holfteenfte Stcrnder vilde have benyttet den
dem tilkommende Net til at vcelge mellem den afdode Kongeö
to Senner, saaledcs at de havde tilvendt Prinds Frederik hele
SleSvig saavelsom Holsteen. Köngen og RigSraadet fortjene
derfor ingen Dadel, fordi de, ligesom HertugdommerncS Stän
der, gave Noget efter for ikke at tabe Alt. Naar Hr. Pro
fessor Velschow yttrer, at naar RigSraadet efter Pligt havde
hcrvdet Slesvigs uimodsigelige Ndelelighed, saa kuride Köngen
have forlehnet sig selv med Slesvig, medens hail maatte have
deelt Holsteen med sin Broker (S. 48), saa glemmer Han, at
der baade ved Privilegierne af 1460 og Overeenskomsten af
1466 ligefrem var indrommet Stcenderne Ret til at vcelge
hvem de vilde blandt den afdode Landsherres Sonner. Hvorfor man lettere ftulde kunne komme tilbage fra kenne Deel af
hvad man da havde vedtagct end fra den dermcd forbundne
Erkjendclse af at Slesvig ei var hjemfalden, indsees ikke. Det
er og synderligt, hvorledcs Forfalteren sinder saa megen Urimelighed i den Bekrcrftelse, Kong Hans, kort efter at have modtaget Stcrnderncs Hyldning, meddeelte paa alle de disse af
Hans Fader givnc Privilegier, hvoriblandt den Net til at vcelge
mellem flere Arvinger, som Han faa Dage i Forveien havde
ncegtet dem. Eftcrat den Strid, Han derover havde fort med
Stcenderne, ved gienstdig Eftergivcnhed var bleven udjevnet, og
det netop saaledcs, at de udovede dcres Valgret, men paa den
bestemte Maade, hvorom de vare blevne forenede, künde og
maatte Han jo crkjcnde denne Balgret. Ei Heller var der en
ligefrem Mvdsigelse i hiin Stavfa'stelse, forsaavidt de» og gik
nd paa det i Privilegierne givne Tilsagn om at sorge fok at
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Landene siulde blive sammen udeelte. Dette blev jo dog, stjondt
paa en vistnok künstlet Maade, iagttaget derved, at samtlige
Lande bleve i deres politiste Forbindelse gjcnncm fcrlles Stcrnder og fcelles Bestyrelse af de vlgtigste Anliggendcr. Det er
naturligt, at Han kun i den Forstaaelse af bemcldte Tilsagn,
hvorfra Stccnderne vare gaaede ud ved at vcrlge Ham til deres
Hertng, künde stadscrste samme.
Dog den Dadel, Velschow udtaler over Köngens og
Nigsraadets Adfcerd i 1482, har fornemmclig sin Rod i Hans
haarde Dom over det der foregik i 1460. Han gaaer ud fra
den Forudscetning, at den Grev Geerts Wt indrommede arveligeForlehning med Slesvig kun strakte sig til Hans Mandöstamme, og sinder det derfor utvivlsomt, at Lehnet ved den
sidste Agnat Hertug Adolph den Ottendes Dod i 1459 var
hjemfalden til Kronen, uden at Hans Sosterson Christian
af Olde »borg, der 11 Aar tilforn var valgt til DanmarkS Konge, havde nogcn Adgang til at faae det i Lehn sor
sig og Arvinger, hvilke ikke uden gjennem Valg künde blive
Konger af Danmark. Da Han Heller ilke vil vide af nogen
Tvivl om at Danmark jo vildc have voeret istand til ved denne
Lcilighed at gjore sin Net gjcrlvende, sinder Han det i hoieste
Grad uforsvarligt af Köngen og Nigsraadet, at de opoffrede
det sikkre Gode, som Slesvigs Jndlemmclse i Riget vilde have
fort med sig, for de nvisse Fordele, som künde flyde af en Per
sonal-Union mellem Niget paa den ene Side og Slesvig saavelsom Holsteen og Stormarn paa den anden. Som jeg i
mit titncevnte Skrift S . 177—179 har udviklet, kan jeg ikke
ansee hiin forste ForudscrtningS Rigtighed for afgjort, og derhoS holder jeg for, at der, selv hvis det hermed havde vcrret i
det Rene, vilde i de fremfarne Tiders og iscer i den ncrrmest
foranliggende TidS Historie, saavelsom i de Forhold, hvori
Riget da befandt sig, have ligget megct vigiige Betoenkeligheder
ved et Forsog paa ved Vaabenmagt at inddrage bemeldte Hertugdomme, iscer da der tilbod sig en mindelig Vei til at komme
i en Personal-Union baade med det og med de Lande, som
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gjenneiil to Aarhundreder havde vcrret dets stadige BundSforvandte og i ligcsaa lang Tid Danmcirks fällige Fievder.
Over foranforte Retösporgsmaal pttrcde jeg mig knn i
al Korihed. Gjeiistanden for Saimne udgjorde i sig selv kun
et underordnet Leed i den Tankeroekke, soin jeg forelagdc, og
de Forfattcre, der havde udtalt Dadel ovrr de Jndrommelser,
der gjordes 1460, havde cntcn ligefrem antaget Christian den
Forstes Arveberetiigelse til SleSvig, ellcr opstillet denne og
Lehnetö Jnddragelse som to forDanmark vcrsentlig lige betydende
Alternativer. Denne sibste Fremstiltingsmaade var rigtignok en
kjendelig Vildfarelse, da Tronen ei var arvelig i Christian den
Forstes Wt, me» den var «den Tvivl en Hovedaarsag til, at
Sporgsmaalet sjcldent havde fimdet nogen ret indtrcrngende
Ilndersogelse. Dahlmann havde dog derfra gjort en Undtagelse, og Haus Bcviiöforelse for den Paastand, at Qvindclinicrne ei vare udelukkede, hvilken og synteö at vcere anerkjendt
af Wegener, forekom mig i det Mindste at have bragt Sa
gen dcrhen, at man ei künde, gaae ud fra den modsatte Me
iling som en afgjort Sandhed; og dette var mig nok, da det
ikke künde ligge mig paa Hjerte at stille de to Meninger imellem, men kun at vise det Ubefoicde i de haarde Domme, som
man i den senere Tid var blevet vant til at fcrlve over Kön
gens og Nigsraadets Abfcrrd vcd den omhandlede Leilighcd.
Ester den Slilling, hvori Sagen er kommet ved Hr. Professor
VelschowS ltvrde og omhyggelige Undersogelse, vil det derimod vcere nodvendigt at provc, om Sagen dcrvev virkelig er
bragt paa det Rene.
Det berygtede Lehnsbrcv, som den, cftcr Chri stop her
den An dens Fordrivelse, af RigetS Store til Konge i Danmark kalvte, hiotilvcrrende Herlug i Slesvig (af Abels Slcrgt)
Waldemar den Tredie linder 16de August 1326 meddeelte sin Formynder Grcv Geert (kalbet den Store) paa bcmeldte Hertngdomme, har i almindelige Udtryk overdraget dette
Lehns Besiddelse til Ham og hanS rette og lovlige Arvingcr
(suiscjvo veris ct loßsitimis Iierollibus); hvilket samme Ildlrpk og blev brugt i de af RigetS Bistoppcr og et stört Anteil
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Adelsmcend udstedte bifaldende Erklceringer. Der var vistnok
saare Megct at indvcnde nwd dette Lehnsbrevs Gyldighed,
ligesom der Heller ikke var liden Tvivl om Forstaaelsen af den
Erspectance som Christopher, cfter at vcrre hjulpen tilbage paa
den danste Throne, under 23de Februar 1330 meddeelte Grev
Geert, der igjen havde afstaaet Slesvig til Erkongen Walde
mar, om nemlig dct i saa Henseende udfcrrdigede Documcnt,
der iovrigt og lydcr paa Grev Gcerts Arvinger, efter detS
Bogstav skulde indskrcrnkes til det Tilfcelde, som aldrig indtraf,
at Waldemar dode uden Born, eller om det og blev auvendeligt naar denneö ?<Zt scnere nddode.*) Men hvordan det end
er, saa blev dcnne navnkundige MandS Sonneson, Geert den
Werde, efterat den Abelske Slcrgt var uddod, af Kong O lu f
*)
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og denneS Formhnderste Dronning Margret he i 1386, i
Henhold til hine Akter, forlehnet med Slesvig; og stjondt det
til Ham udstedte Lehnsbrev ei har vceret at finde, saa er det
dog ikke tvivlsomt, at det, ligesom de yngre af 1440 og 1455,
hvorved det af Christopher den Tredie og Christian den Forste
dlev fornyet (hvilke lyde paa at Slesvig flulde vcere et ret
Arvelehn), har vcrret affattet i lige almindelige Ndtryk som det
oprindelige LehnSbrev, hvorfra Han hentede den Lehnsberettigelse, som fra danst Eide blev anerkjendt. Professor Velschow anseer det imidlertid for afgjort, at bemeldte Breve,
deres almindelige Ord uanseet, ikke künde vcere at forstaae anderledes end at Lehnöfolgen indstrcrnkede stg til den mandlige
Linie.*) Hans forste Grund herfor er, at Lehn i Danmark
egentlig ingensinde ophorte at vcere hvad de oprindeligviis vare,
Statsembeder, hvilke ikke künde ovcrdrages »den til Mcrnd.
Men jeg begriber ikke, hvorledes man kan tcrnke paa at gjore
denne Synsmaade gjceldende med Hensyn til arvelige Lehn, i
Scerdcleöhed dem, der i vor Lehnsrct kaldes de storre eller fyrstelige. Naar endog Lehnöbesiddelsen var forbunden med cn
Tjenestepligt, saa er det dog aabenbart, at Lehnet ikke var oprettet for at faae denne Tjeneste udfort, men for at stkkre
Slcegter, der enten formedelst deres Fodsel, i Scerdcleöhed som
henhorende til Kongeslcrgten, eller deres Fortjenester, eller
af andre Aarsager, fandtes egnede til en anseelig Stilling.
Det. blev Heller ingenlunde fordret, at LehnSarvingen stulde
vcere istand til personlig at yde den Tjeneste, der maatte
vcere forbunden med Lehnet; men om end Qvinde udelukkedes,
saa stod dog Lehnet aabent for Umyndige, Sindssvage og An
dre, der vare ligcsaa ustikkede til i egen Person at udfore Tjenesten. Allermindst tilstedede de scerlige Bestcmmelser, hvorunder
det flesvigfle Lehn var givet til den Geertste Slcegt, at betragte
det som et Statsembede. Hverken i det ovenncevnte Lehnsbrev
af l326 eller i de sencre er der Tale om nogen Tjeneste, som
Lehnsmcmden havde at gjore, men hiint Drev, der blev Grund
) Side 8 -1 1 .
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läget for de senere Forlehninger, er kun givet til Tak og Belonning for de störe Fortjenester Grev Geert stulde Hove indlagt stg af Danmark — (propter innumers denoücia nodis
rcbno et ro^ni personis impensa ladores sumtuslive et exponskis vlo.). Der tilstgeö jderhos Ham og Eflerkvliimere al
Myndighed, alle Jndtcrgter, enhver Hcrlighed, som Hertugdommets Befibdelse künde fore med stg, og, ligesom man havde
taget Munden saa fuld som muligt til Priis for Hans For
tjenester, saaledes har man i den Deel af Brevet, der stal vcrre
Hjemmcl for Hans Retiigheder, anstrcenget stg for at finde de
meest omfattende Udtryk.
Forfatterens anden Grund er, at den talrige Klasse af
smaa Arvelehn, som kaldes Styrishavne, kun vare arvelige i
Mandslinien. Det künde i stg synes ret antageligt, at man
fra denne Art af Arvelchn, den eneste hvorom der havdes Lovbestemmelser, maatte kunne drage en Slutning til hvad der
stulde gjcelde i andre Lehn, som, ifolge de Adkomstbreve, hvorved de hjemledes, stulde gaae i Arv uden at Arvegangen noermere var bestemt. Men den Formodning, som hine Lovbestemmclser, hvilke findes i Jydste Lovs 3die Bog 20de Capitel,
stulde begründe for en indstrcrnkende Fortolkning af disse Ad
komstbreve, turde dog tabe al Vcrgt, naar man tager vedborligt Hcnsyn til forinrvnte Arvelehns eiendommelige Bestaffenhed og det ganste Sceregne i de Arveregler, som jydste Lov
derfor havde bestemt. Styrishavnene vare i egentlig Forstand
Tjenestelehn, og havde mere tilfcelleS med hvad vi nu kalde
Embeds- eller Beneficiargods end med Lehn. Styrismoendene
vare satte som Hovdinger for de Kredse, hvori Landet var inddeelt, med Hensyn til det Sovoern, som Jndvaanerne havde at
tilvciebringe (Solcrgver).*) Styrismanden havde at sorge
for den Jndvaanerne paaliggende Tjenestes eller anden Wel
ses rigtige Fordeling og Udredelsens rette Anvendelse samt anfore den Deel af Sovcernet, som den Ham underlagte Kredö
*) At Styrishavnene tildeels horte unber Biskopperne, hvis LehnSmkrnd
altsaa Styrismcendene da vare, er os her ikke videre vedkommende.
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havde at udrede. I adstillige Kredsc, sandsynliqviis dem, hvori
Styrismandenö Tjeneste var forbunden med störst Besveer og
Bekostiling, var der, svm det vcrsentligste Vederlag derfor, udlagt en Gaard, hvis Jndtcrgter tilfaldt Ham, og Bestddelsen
hcraf tilligemcd Tjencsten var da arvelig. Men denne i sig
selv anomale Arvelighed var scrrdeles indstrcrnket og bygget
paa Regler, der vare megct afvigende fra de almindelige Arvelove, mevens de vare rct vel bercgnede efter Tjenestens Tarv.
Det var kun So», Fader vg Broder, som kaldtes til, i denne
Folgeorden, at arve Styrismcrndenes Tjeneste tilligcmed den
Brugs- og Frngtsret af en Eiendom, hvormed den blev lonnet. SaaledeS vare Sonnesonner udelukkedc, hvilke saavel efter
jydste Lov som efter vore ovrige Provindsiallove vare de ncermeste efter deres Fccdre; noget, der var li'gcsaa stemmende med
det Hensyn til TjenestenS Tarv, hvilket Loven her havde for
Die, som det var afvigende fra de almindelige Arveregler. Hunt
Hensyn medforte iovrigt vel ligcfrem, at kun Mcrnd künde arve,
men det udelnkkede just ikke alle paa Spindesidcn bcslcrgtede,
og saadanne findes virkeligt blandt de faa Slcegtforbold, som
jydste Lov her tog i Betragtning; saa at Arvefolgen i Slyriöhavnene, saa indflrcenket den end for Resten var, ikke kan
stges at have vceret rccn agnatist. Under Brodre maatte ncmlig
ogsaa Halvbrodre vcrre indbcfattede, og det hvad entcn de vare
Samfcrdrene- eller Sainmodrene-Brodre, noget, hvorom der saameget mindre kan v«re Tvivl, som jydste Lov saa lidet som
vore ovrige crlbre provindstelle Love kjende det Foririn, som
Christian den FemtcS Lov gav Fuldbrodre. De forstjellige
ClaSser af Brodre vare allsaa endog lige bercttigede til at arve
Styrishavnen, saa at »den Tvivl Aldcren maatte gjore Udflag
mcllem dem, hvorfra der dog rimeligviis gjordeS Undtagelse i
det Tilfcelde, at den afdode Styrismand havde arvet Tjeneste»
efter sin Fader. I Analogien af det, jydste Lov har fastsat
om Arvefolgen i Styrishavnene, findes der saaledes Intet, der
tjener til Styrke for den Paastand, at Successtonen i de arvelige Lehn i Danmark var reen agnatifl.

En tredie Grund er, at det fra sclve Grev Geertö Eide
var erkjendt, at Slesvig, i den Abelske Slcrgt, i hvis Sted
Hans i l326 flulde indscrttes, kun var arvelig i Mandölinien,
og at det derfor ei kan antages, at Han, da Han lod sin
Myndling forlehnc sig med dette Hcrtugdomme, har villet hcrvde
sine Efterkommere en mere udvidet Arveret. Men ogsaa denne
Grund syneö at bortfalde, naar man scrtter sig ret ind i oftmcldte
Lehnsbrevs Jndhold og i de Omstcendighedcr, hvorunder det
blev udgivet. Det var ikke Hertug Waldemar, der med den
danske Rigsmagls Samtykke overvrog sit Lehn til den Geertske
Slcegt, men det var den for Dieblikket til Danmarks Konge
ophoiede Waldemar, der gav Slip paa sit forrige Lehn, og,
som Konge, med Samtykke af dem som toge Deel i at raade
over Skaten *), gav sin Formynder og denneS Afkom en alveles
ny Forlehning. Denne sluttede sig nu paa ingen Maadc til
den forrige Forlehning, og LehnsbrevetS Forfattcr, der uden
Tvivl har vceret en verdensklog og i Forretninger vel bevandret geistlig Herre, har taget sig vel iagt for at bruge noget
Udtryk, der künde fore kil at entcn den Tvivl ekler den Begrcrndsning, som den yngre kongeligc Linies hivtilvcrrende Besiddelse
af Slesvig havde vceret undcrkastct, ffnlde gaae over paa det
nye Lehn, der da blev stiftet. Saavel Lehusbrevets Jndhold
og Tone som Grev Geerts Historie vivner og om hanö Tilboielighed til at tage Alt hvad der var at faae, ligesom der
og hoö dem, der ncrst Ham styrede Rigct, viste sig den storste
Nedebonhed til at give hvad Han forlangte, saa at der just
ikke kan vcrre nogen Formodning for at Han ei vilde have
*) Et Rigsraad, saaledes som det siden blev bannet, fandt til den TId
ikke Sted, og l det Hele var den Myndighed, hin« RigetS Store
da tilegnede stg, uden retlig Hjemmel. Men da det dog var det
ovenmeldte Lehnsbrev, der slden havde faact Anerkjendelse af den
lovlige RigSmagt, saa maatte det, skjondt det hidrvrte fra en Tid
da den retlige Tilstand var aldeles oplost, vare det, hvorefter
det, da Grev Geerts Mandsstamme uddpde i 1459, maatte be
stemmeS, om der tilkom Hans Wtling paa Spindesiden Christian
den Fprste nogen Berettigclse til Slesvigö Lehn.
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inere end den Slcegt havde havt, som for Ham havde vceret
forlehnet med Slesvig. Hvad Hr. Forfattercn S . 14 ndtalcr
om dct Maal, Grev Geert havde sat sig selv og betegnet for
sin Slcegt, at forene Sonderjylland med Holsteen og Stormarn, gjor det og lidet sandsynllgt, at Han ikke skulde have
villet holde Hcrkngdommet i sin Slcegt saa lcrnge som muligt, ligesom det Heller ikke er troligt, at NigctS davcrrcnde
Store vilde i dette Stykke have modsat sig Hans Villie, der
ellerS var dereö overfte Lov. Det af Dahlmann paaberaabte Lehnsbrev, som den paa ny indsatte Kong Christopher den Anden to Aar senere (1328) meddeelte sin
Halvbroder Grev Johan (den milde) af Holsteen paa Fehmcrn,
hvilket udtrykkelig kalder alle „suos veros et loKitimos Iiersäos ab eo tam musoulini gvrun koemini §enoris llesoonllentes," til Lehnsfolge, vidner yderligere om, at et ogsaa paa
Spindesiden arveligt Lehn ikke var saa findende mod de da
herflende Begreber, at man paa Grund deraf künde vcrre befoiet til at lcegge cn Jndffrcrnkning ind i hii'nt Grev Geert
givne Lehnsbrev, der, stjondt det ikke udtrykkelig ncrvner de fra
Ham paa Spindesiden nedstammende Personer, dog indbefattcr
dem nnder sine almindelige Udtryk. Lehnsbrevet af 1328 bcrrer
vistnok ogsaa et stcerkt Prcrg af hiin jammerlige Tids Rundhed
i at bortstjccnke Kronens og Landets Eiendomme, men dog
har Grev Geert ikke i Begjerlighed, eller de, der med og under Ham tilegnede sig Raadighed over State«, i Eftergivenhed
staaet tilbage for hvad der enten af det ene eller det andet
fandtes i Aaret 1328. Naar Professor Velschow bemmker,
at de ovenanforte Ord i Lchnsbrevet af 1328 ei saaledes ere
blevne optagne i det Fornyelsesbrev, som Waldemar Atterdag i
1340 meddeelte Grev Johan, men at dette knn betegner Fchmern som et ret Arvelehn, saa ligger det ncrrmest den at finde
et yderligere BeviiS for, at det sidste Udtryk, dct samme som
siden er brugt i de Hertug Adolph baade i 1440 og 1455
meddeelte nye Lehnsbreve paa Slesvig, indbefattcr det samme
som de mere omstcrndelige i det af 1328. Det var i ethvert

Tilfcrlde livet flikket til at bctegne c» Jndsircrilkning i den da
invrommede Ncttighed, og en saadan Jndffrcenkm'iig künde Heller
ikke have fuirdet Sted uden euten som et vilkaarligt Magtsprog
cller »red den Belehnedes Samtykke, men i begge Tilfcelde vilde
Lehnsherren vist have sorget for, at det, Han saaledes havde
tilvnndet sig, blev ndtrykt i Lehnsbrevet. Naar Forfatteren tilfoier, at efterat Grev Io h ans Son var dod nden Born,
knnde Dattersonnen ikke komme i Besiddelse af Lehnet, men at
hendeS Fcrttere, de andre holstcenske Grever, der aldeles ingcn
Berettigelse havde, bemcrgtigede sig samme som det synes uderr
Jndsigclse fra den dansie Regjcrings Side, saa forckommer det
nn'g, at der dog maa vcrre kommet cn Affindelse cller anden
Begivenhed imcllem, nagtet man nu ingcn OplySning derom
har. Men i intet Tilfa'lde kan det, der saaledeS forefaldt, hidrore fra cn indskrcrnkende Fortolkning af det Lehnöbrev, Wal
demar Atterdag havde givet den Holsteenste Greve; thi Lehnet
blev jo ikke efter Sonnens Dod inddraget som arvelosi, ei Hel
ler »ogen Paastand derom gjort fra danfl Side, hvorimod aldeles Ubcrettigede stritte have bemcrgtiget sig samme.
Paa et andct Sted (S . 76—87) har Hr. Professor
Velsch ow sogt et Beviis for at Slesvig ikke var et Qvindelehn i det iravnknndi'ge Forlig, der linder 25de Marls 1579
blev indgaaet i Odense mellem Frcderik den Anden og de
tvende Fyrkter, der den Tiv vare deelagtige med Ham i Regjeringcn over Hertugdommenre, til Afgjorelse af de Strivigheder, der i lang Tiv havde fundet Sted angaaende de flesvigste
Lehnöforholv. Hcrvcd stal det navnlig vcrre erkjendt at den
tydfle LehnSret, der ndelnkkede qvindelig Lehnöfolge, var den
for Slesvig gjcrldende, ligcsom en saadan Erkjendelse allerede stal
ligge deri, at Hcrtugerne paatoge sig LehnStjcncste, nagtet Hertugerne af Grev GeertS Slagt havde havt Slesvig som frit
Lehn, og det altsaa med dcirne Egenstab maatte vcrre gaaet
over til den Oldenborgste Stamme, saafremt Christian derr
Forste havde erhvervet SleSvig ved Arv. Nu maa det vistnok
ansees som afgjort, at den tydste Lehnsrct, og navnlig den
mandlige Succession, efter det Ovenscer-Forlig, maatte vcrre

gjcrldende i SleSvig, idet samme indeholder, at cille Hertuger af
Holsteen stedse flnlde forlehnes med Slesvig, saa at den holsteenfle Arvcfolge nu og maatte tjene til Regel i forstncrvnte Hertugdomme. Dette var iovrigt allerede nodvendigt, naar begge
Hertugdommer, i Overcensstenunelse med Privilegierne af 1460,
flulde holdes sammen; thi nagtet Keiseren gav Forlehningen
til den, som Stcenderne 1460 havde valgt, efter at de ncrrmere Bcrettigede havde ladet sig affinde, saa maatte dog i
Fremtiden Forlehningen gives til de mandlige Descendenter, der
vare de nccrmest Verettigede, »den at noget Valg af Stcenderne
künde berettige eller forpligte Ham til at tage nogen Anden.
Men dette beoiser Intet med Hensyn til den Arvefolge, der
gjaldt i Slesvig ved Hertug Avolphs Dod. Del havde desnden stedse vcrret de danste Kongers Paastand, at Slesvig ikke
var et Lehn paa tydsk VHS, og de havde derfor, navnlig saalcenge det var i AbelS Slcegt, aldrig villet lade Arveligheden
gjcrlde i Grundscrtning, stjondt de, paa Grund af Omstcendighederne, fandt sig i, at det stedse blev hoS den, der var nor
mest i Slcegten; ligcsom det og var af hiin Grund, at Kong
HanS efter Christian den Forstes Dod forsogte at forhindre
Slesvigs Deling. Ei Heller kan man af den Omstcendighed,
at Hertugerne ved forncrvnte Forlig beqvenunede sig til at yde
nogen Lehnstjeneste, udlede en Erkjendelse af, at Christian den
Forste hverken som Arving eller i Folge StcenderneS Valg
havde havt nogen Adkomst til Hertngdonunet. Den ene af
Contrahenterne var tillige Konge af Damnark, hvis Interesse
i denne Egensiab endog maatte overveie den, ha>r havde som
Medhcrtug i Slesvig, og de to andre Hertuger, HanS Medrcgenter over Hertugdommcrne, künde, om de end havde fundet
Sagen utvivlsom fra den retlige Side, dog have vceret tilboielige til at paasage dem den ringe Tjeneste, der blev bestemt ved
Forliget, og hvori Köngen selv for sin Part af Hertugdommet maatte tage Deel, for at ende de langvarige Stridigheder
med det Kongelige Huus. Men der var deSuden, som Hr.
Professoren selv omstcrndelig forklarer, den Tid en scrrlig Arvetvistighed, som de ved Hjcelp af Forliget fik afgjort til dereS
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Fordeel, og det var kun efter mangeaarige vidtloftige Forhandlinger og ved Hjcelp af flere venflabelige Fyrsters Mcegling, at
Forliget blev tilveiebragt.
Der er iovrigt saa meget mere Tvivl om, hvorvidt det
agnatifle Princip havde den Fasthed her i Riget, at man, paa
Grund deraf, künde lcrgge den omhandlede Jndskrcenkning ind
i den Adkomst, hvormed de Slesvigfle Hertuger af Grev
G eerts SEt besadde Slesvig, som Man flere Gange, og det
netop fornemmelig i den ncermeft liggende Tid, havde kaldet
Cognater til Tronen. Netop alle de sidste fire Konger varc i
dette Tilfcelde, Oluf, Erik af Pommern, Christopher af Bayern
og selve Christian den Forste, ligesom det var et saadant Slcrgtflab, hvortil Rigsraadet tog Hensyn, da det forst invbod Her
tug Adolph til at lade sig vcrlge. Der var vel ved disse Leiligheder ikke Tale om en streng arveretlig Adkomst, thi Tronen
blev besät ved Valg, men Man sogte dog altid den, der efter
Arvcforhold stod den forrige Konge ncrrmest, og gik kun denn«
forbi, naar soerdeles politifle ellrr moralfle Grunde talte imod
Ham. *) Det kan iovrigt vcrre, at man, efter den TidS Maade
at betragte Sagen paa, vel ikke har fundct det andet Kjon
egnet til at vcrre et Lands Regent, men derfor ikke har udelukket de paa Spindesiden med Regenten beflcrgtede Mandspersoner. En ret gjennemfort Linealarvefolge tilfteder vistnok ikke, at
tillcegge den, der er Arvelaberen beflcrgtet paa Modrenesibcn, en
Arveret, som ikke tilkom Moderen selv; men saaledes vareBegreberne til hiin Tid ikke hos oö udviklede. Efter Waldemar
Atterdags Dod udcn Sonner var der ikke Tale om at vcrlge
nogen af Hans Dottre til regierende Dronning, men der opstod
Sporgsmaal mellcm Sonnen af den celdre Datier Jn geb org,
Albrecht af Meklenborg og af den yngre Margret!) es Son,
* ) Afdede
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Oluf, og det var kun sordi de» Forstes Slagt stod i et saa fiendtligt Forhold til Danmark, at Han blev udelukkct. Da Kong
O lu f faa Aar derefter dode, blev M argrethe, nagtet den
störe Anseelse hun ved at styre Riget for denne sin Son havde
erhvervet, og fljondt hnn i Norge blev erkjendt som regierende
Dronning, ikke dertil valgt i Danmark, men da man af samme
Aarsag som forrige Gang ikke vilde have den Meklenborgffe
Prinds, der attcr meldte sig, blev paa hendes Forslag en Datterson af en anden Soster, Erik af Pommern, et Barn
paa 5 Aar, valgt, hun derimod erkjendt som hanS og Nigets
Formynderske, og i Gjcrningcn vcdblev hun for en stör Deel at
styre, efterat Han var kommen til sine myndige Aar og traadt
frem som regierende Kongo. Vi have og oven S . 362 seet,
hvorledeö vcl ikke uden Mcend künde arve Styrishavne, men
at dog mandlige Cognater, forsaavidt de künde sindes i de
faa Claöser, hvortil bemeldte Arv var indftrcrnket, ingenlunde
vare udelukkede.
Da jcg er blevct foranledigct til at gaae saa langt ind i
de Grunde, der takte for at Christian den Forste, stjondt
kun paa Spindesiben beslcrgtct med den sidstafvode Hertug af
Sleövig, og nedstigmde fra Grev Geert, der forst i denne
Slcegt havde saaet Forlchningen, dog var arvcbercttiget Lchnsfolger i bette Hcrlugdomme, skal jcg ikke tilbageholde den be
sternte Anerkjendclse, som bette har sundet i en mmkvcrrdig
Statsakt. Jndledningen til det af Frederik den Tredie tilligcmed det danske Nigsraad, som Folge af den under 26de
Februar 1658 med Sverrig fluttcde Fred, den 2dcn Mai s. A.
udstedte saakaldte SouverainitetSdiplom for det Gottorffske HuuS
indeholder nemlig, at den Grev Geert i 1326 meddeelte Forlehning paaSlesvig var nedarvetpaa det oldenborgsteHuns.
Det künde vel sigcö, at ligesom denne Akt i sit Hovedindhold
kun var en Folge af den haarde Nodvendighed, hvori Kongett
og Niget var bragt ved en ulykkelig Krig, saaledeS künde det
tcenkes, at SeierhcrrenS Overmod ogsaa havde udovet en
trykkende Jndflydelse paa Affatningen af Samme. Spor
heraf turde der findeö i den Roes, som Diplomet, ligesom

Forlchningöbrevet af 1226, stjondt ikke i fuldt saa hoitlydende
Ord, udtaler over de störe Tjenester, Grcv Geert havde viist
Riget. Forsaavidt der cndnu künde opstaae rctligt Sporgsmaal om Christian den Forstes Adkomst til Slesvig, knnde
naturligviis en Jndsigclse af denne Natur ikke komme i Betragtning; noget anderledcö forholdcr det sig derimod nu, da
Sporgsmaalet blot har en historist-politist Betydning. Men
det indsees ikke, hvorledes Heringen af Gottorff, som ved Priniogenitur-Statntet af 1608 forlcrngst havde faact den mandlige Arvefolge ordnet for sine Estcrkommere, künde have nogen
Interesse i at saae udtalt, at Lehnet ad Spindesiden var kom
met til Ham, og Sverrig knnde paa cgne Vegne aldelcs intet
Dnste have i den Henseende. Documentetö ovrige Affatning
giver Heller ingen Grund til at antage en saa vidtgaaende
Forknyttelse fra danfl Eide, at man havde ladet sig paatvinge
ethvert Udiryk, der blev forlangt. Navnlig har man mcd scrrdeleö Omhu sorget for, at den Befrielse for al Lehnsafheengighed, som man havde maattet tilstaae Hertug Frederik og
Hans mandlige Descendentcr, ei skulde udstreekke sig til en vedvarende Lehnsfrihed for selve Landet, eller give de gottorffste
Hcrtnger Hjemmel til at skalte og valte saaledes mcd Samme,
at det, eftcr at dereS Mandslinier vare nddode, ikke hcclt og
holdent knnde komme tilbage undcr banst Lehnshoihed*). Paa
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den rinden Side kan det Heller ikke let teenkeS, at Köngen, i
hvis Andeel af Slesvig ogsaa reen mandlig Arvefolge var
blevet indfort i 1650, künde have nogen Interesse i hiin Udtalelse. Den vilde saaledcs neppe kunne have fundct Sted,
hvis det ikke virkclig havde vceret antaget, at Sagen forholdt
fig som anfort.
Ester hvad jeg saaledes udforlig har udviklet, har jeg
vist ikke sagt for Meget, naar jeg I. c. har yttret, at den ene
af de Forudscetninger, hvorpaa vore senere Forfattere grnnde
deres Fordommelsesdom over Christian den Forstes og det
danske Rigsraads Adfcerd i 1460, ikke er saa sikker, som de
mene. Jeg havde uden Tvivl vceret befoiet til at gaae videre,
men jeg havde, som alt bemcrrket, hverkcn Anledning eller
Tilboielighed hertil. Nu har jeg, endog blot for at overtyde
Mine Medborgere om at det ikke var uden veloverveiede
Grunde, at jeg ei vilde erkjeude den nu almindelig antagne
Paastand, anseet det uodvendigt at udvikle disse Grunde med
den Omhu, der er sornoden, naar man er i Strid med en
saa kyndig Forfatter, og naar man derhos kan gjore Regning
paa at have en udbrcdt Stemuing imod sig. Jeg har iovrigt
ikke fundet nogen videre Betcenkelighed ved nu stcerkere at udhceve de forhen paapegede Grunde mod den i den senere Tid
antagne Mennig; thi der er ingen fand fcrdrenelandsk Inter
esse, der kan lide nnder, at hiint historifle Forhold sees saa
ledes som det virkeligt var. Det kan vel gjore noget Afbrcck
i den Lyst, som Mange nu finde i at stille den ved hiin Leilighed stistede Forbindelse med Holstcen i det mcest forhadte
Lps, men det vil maaskee snart erkjendeS, at det netop er til
FcrdrenelandetS Tarv, at den ved mangehaande Jndvirkuinger
fremkaldte Fvrbittrelse mildncs ved en rigtig Opfatning af
Sagens Sammenhcrng.
Den anden Forudscrtning, der ligger til Grund for hiin
Fordommelsesdom, er at Danmark, foruden at have havt en
utvivlsom Net til efter Adolph den Ottendes Dod at inddrage
Slesvig, var i ligcsaa utvivlsom Besiddclse af Magt til at
gjore denne Net gjceldendc. Dcttc sidste autager Velschow

uden at imodegaae hvad jeg I. o. S . 176—177 har httret
om det Betcenkelige, der, navnlig ander de davcrrende Forhold,
Var i, med Forkastelse af den mindelige Overeenskomst, der
frembod sig, at bringe Sagen til Afgjorelse ved Baabenmagt.
Jmidlertid findcr jeg meget i hanS Skrift, der bekrcrfter mine
i nysanforte Henseende yttrede Tvivl. Han mener vel, at
Slesvig, da i 1375 Abels mandlige Afkom uddode, upaatvivlelig vilde have vceret inddraget nnder Kronen, dersvm
Danmark ikke faa Uger dcrefter havde mistet sin virksomme
Konge Waldemar Atterdag, men at Grcv Geerts Son
og Sonnesonner under det derved fremkomne Jnterregnnm fik
Mod til at fremkomme med Fordringer paa det jydske Hcrtugdomme og benytte Leiligheden til at scrtte sig i Bestddelse deraf. Derhos antager Han, at det neppe vilde have oversteget
Dronning Margret!) es Krcefter alter at komme i Besiddclse
af Hertugdommet, dersom ikke hcndes Hu havde staaet til at
scrtte Sverrigö Kongekrone paa sin Son O lu fs Hoved.
Alene dette flal have bevcrget hende til at söge de holstecnske
GreverS Venskab og derfor beqvemme sig til atforlehne Geert
den Fjerde med Hertugdommet, og det endog i et storre Omfang end det, hvori Hertugerne af den Abeljke Slcrgt havde
besiddet samme, og med Jndrommelse af den Arvelighed, som
de frcmfarne Konger stedse havde ncrgtet denne Sivegrccn af
den kongelige Familie (S. 4—6). Der turde imidlertid i
Rigetö davcrrende Tilstand i Forbindelse med de ncerliggende
Tiderö Historie vcere ikke liden Anledning til Tvivl om den
Forudscrtning, at det i Margrethes Tid vilde have vceret cn
let Sag at inddrage Hertugdommet. Men i al Fald indrommer Forfattercn dog, at denne mcrgtige Hersterinde, naar hun
ikke vilde opgive sine Planer paa Sverrig, behovcde at holde
sig i god Forstaaelse med de Holsteenste Grever, som Margrc-theS Medbeiler til den danste Kongethrone, Albrecht af Meklenborg, der som Son af Valdemars celdre Dattcr endog stod
ncrrmere (fee oven S . 387), allercde havde vundct ved
Lester, blandt andet om Slesvig. Foruden at det nu her
gjaldt Margrethe ikke blot om den svcnste, men og om den

danske Klone, saa har der baade paa hcndcs Tid og i de
folgende Tider viist sig en saadan Sympathi for hendcS Plan
til Rigcrnes Forening, at selv den, der for sin Person künde
vcrre tilboieli'g til i den Henseende at vccre af cn ljcrtterisk
Mening, (hvortil jeg for min Deel er og altid har vceret forfaldcn), dog maa erkjcnde, at det var en national Politik, som
hnn fnlgte, da hnn, for at gjore denne Planö Udforclse mulig,
tilstod de holsteenske Grever den paastaaede Forlehning, og det
endog, som Forfatteren bemmker, mcd yderligere Jndrommclser. Til Erik af Pommerns ser og tyveaarige Strid med
Geert den FjerdeS Sonner, der cnd ikke vildc erkjende Danmarks Lehnshoihed, og til denne KrigS nlykkelige Folger for
Ham og Riget, har jeg alt paa det anforte Sted hentydet.
Men Hr. Forfatteren anforer endvidere, hvorledcö Nigsraadet, da Erik af Pommern havde forladt Nigct og en voldsom Bondeopstand udbrod, fandt det nodvendigt for enhver
Präs at bringe Hertug Adolph fra at nnderstotte denne
Opstand. For at sikkre Nigct hcrimod var det, saaledeö fremstiller Forfatteren Sagen og vist nok meget rigtigt, at Nigsraadet, niende Dag efter at det havde opsagt Köngen Huldfkab og Trofkab, indgik en Fred om inden en vis kort Tid
at overlevere Hertugen de ikke ganske ubetydelige Dele af
Slesvig, som dog efter den af Erik indgaacde Vordingborgste
Fred endnu vare blevnc i dansk Besiddclse, og at tilhvldc den
Konge, som det var i Begrcb med at vcrlge, at give Ham
arvelig Forlehning, om hvilkcn Arvclighed Sporgömaalet
vcd Freden til Vordingborg var blcvct holdt aabent. Og
det var i Kraft af denne Nigsraadetö Veftemmelse at Christophcr af Bayern udstedte det forhen omtalte arvcligc Forlehningsbrev af 1440 (S. 6—7). De Omstcrndighcder, der
til hine Tider gjorde det nodvendigt at indromme de holstcenste
GreverS Paastande, vare nu i ikke ringerc Grad tiiftcde til
den Tid, hvori Christian den Forste og Nigets Raad bestyldcS for at have forraadt DanmarkS Interesse vcd ei at inddrage Slesvig.
Vcl var det efter flecraarige Krkge, kort for Hering

Adolphs Dod, lykkcdeö for Christian den Forste at fordrivc
Modkongcn (Carl Knudsen) og sclv at blive erkjendt og krönet
i Sperrig. Men baade Modkongen og de mangc andre sicndtlige Krcrfter, der havde viist sig, vare dog cndnu til, og ligcsom det ikke varede lcrnge forend de reiste sig paany og med
foroget Styrke, saaledeö maatte det allcrede paa hiin Tid vcere
Köngen og Nigöraadet klart, at DanmarkS hcle Vaabcnmagt
snart künde vcrre fornodcn for at opretholde dctö Forbindclse
med Sverrig. Og ikke mindrc klart maatte det rare dem, at
Danmark, for at kunne gjcnncmfore dette, maatte sikkre sig
fra Sydsiden mod de Fprstcr, Lande og Stader, der i saa
mange Slagtsolger havde ved dercS Sammenhold vcrrct Nigctö fälligste Fiendcr. Ved at give Slip paa en Paafland,
der paa nye vilde havc vakt de kun i kort Tid slumrcnde
Fiendskabcr, künde Niget dcrimod ikke blot vcerge sig mod denne
Fare, men endog vinde cn Personal-Union saavel med Hol
steen som med Sleövig, hvoraf cn fastere og inderligcre For
bindclse i Tiden künde udvikle sig. Dcsudcn var RetssporgSmaalet, efter hvad vi havc seet, bragt paa cn for den Gecrtske Slcrgt mcgct fordeelagtigere Fod cnd den, hvorpaa den
befandt sig i 1375, da alle de begrnndede Jndsigelscr, hvortil
Valdemar den Tredies Lchnsbrev af 1326 saavelsom det sidcn
erhvervede Erspectancebrcv af 1330 gav Anledning, cndnn
stode aabne.
Hr. Professor Velschow forinoder, at den operveiende
Stcmning i SleSvig vilde have vcrrct for Danmark, hviS der
fra detteö Sive var blcvct gjort Paastand om Hcrtiigdommets
Jnddragelse. Dersom denne Formodning var tilstrakkelig be
gründet, saa vilde dette havc vcerct cn Omstcrndighcd, som
turde nogct have formindsict Betcenkelighcdcrnc ved et alvvrligt
Forsog paa at scctte en saadan Paastand igicnnem. Men det
forekonnner mig, at den Udvikling, Han selv (S, 17—2l) givcr af Forholvene, snarere forer til den Slntiüng, at der fra
de» Eide ikke var nogct at regne paa. Det seeö nemlig deraf,
at de holsteenske GrevcrS Jndflydelse allerede nndcr den Abelsie
Sbrgt havde vidst at bringe de anseeligc Krongodser i den
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Holsteenste Adels Hcender, som efterhaanden vare fravnndne
den danste Krone og som denne i 1313 endelig og fuldstcrndig
maatte afstaae; Han anforer derhos, at diöse Godfer for en
stör Deel vare blevne opdyrkede af tydste Colonistcr, en Omstcrndighed, hvorpaa Han lcrggcr wegen Vcrgt. Endvidcre bemcerker Han, at de mere betpdelige Embeder Tid esler anden
vare blevne den Holsteenste Adel betroedc, samt at Bistopperne
i Slesvig idetmindste siven 142l alle havde vceret Tpdstere,
og at de sleste Domhcrrer ligeledes vare det*), frcmdeleS at de
talrige i Slesvigs Stcrder bosatte tvdfle Handelsmcrnd udcn
Tvivl havde Overhaand i Magistraterne, og at derfor de
Deputerede, som disse scndte til Landdage», sandsynligviis ogsaa for det meste vare Tpdstere. Ester alt dctte finder Han
det endog muligt., at ingen Danst til den Tid havde Scede i
den flesvigste Stcrndcrforsamling. Men naar den Deel af
Besoldungen, der ene havde noget at sige i Landets Anliggender, var stemt for den Holsteenste Forbindelse, og naar
uavnlig det overmcegtige Ridderstab af alle Krcefter arbeidede
til Fordeel for samme, saa er der lidcn Formodning om, at
Danmark vilde have fundet Understpttelse i SleSvig, hviS det
havde villct tilkjcrmpe sig dette HertngdommeS Jndlemmelse i
Rigct. Om det end forholdt sig, som Forsatteren mener, at
neppe en tredie Deel af Hertugdvmmets Befolkning til den
Tid var tpdst, saa vilde denne dog, efter Hans egen Fremstilling, i Formue, Dannelse og poluiste Rettigheder have havt
en afgjorende Overmagt. Jkke mindre vigligt var det, at der
i den herstede en bcstemt politist Tanke og en derpaa gründet
Nelning i Billieii, medens det ikke er at formode, at den vo
rige Befolkning har synderlig bckymret sig om det Spvrgs*) W e r la u s
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maal, der skulde afgjores. Den vilde neppe have veeret at
scrtte i Bevcrgclse mod den Beslutning, som toges af dem, i
hvis Hcender de politiske Anliggender engang vare komne, og
det saa mcget mindre, som det, disse vilde, dog knn gik ud paa,
i det Vcesentlige at holde Tingene paa den Fod, hvorpaa de nu
gjennem flere Slcrgter havde veeret, i hvilken Tid der i det mindste
ikke havde vcrret Anledning til at finde Tilstandene lykkeligere
i Danmark. Sproget vilde vist ikke have havt den Tiltrerkningskraft, som man nu saa gjcrne vil tillccgge samme. Det
havde den Tid ingen anden Betydiiing for den storre Deel af
Befolkningen, end som Middel for Meddclelscrne i det daglige
Liv, og i den Henseende var den Sprogovergang, som efterhaanden havde fundet Sted i nogle Dele af SleSvig, mindre
besvcrrlig derved at det var til Plattydsk. Denne Mundart
var nemlig langt mere beflcegtet med Danst, end den hoitydfte,
hvilken forst ved Reformationen begyndte at trernge ind i Hertngdommerne. Jovrigt var allcrede 60 Aar forend Christian
den Forstes Tid Plattydsk kommet i Brug i Love og andre
offentlige Kundgjorelser. I Kirken var der, som bekjendt, den
Tid ikke Brug hverken for Tydsk eller Dansk; man maatte
opbygge sig ved latinst Sang og Messe. Den for Norreog Sonderjylland fcelles Lovbog, der kun blev givet nogle saa
Aar forend at denne sidste Landsdecl kom nnder en i det Vcescutlige af Danmark uafhcrngig Negjering, künde Heller ikke
fremkalde noget Anfie om dcns Jndlemmelse i Danmark; thi
forudcn at der flet ikke var Tale om i noget Tilfcclde at betage denne Lovbog dcns Kraft, havde den storstedecls kun
gscngivet de i det Hele overeenösteinmende Retsvedtcegter, som
forhen havde hersket baade i den e»e og i den anden Deel af
Jylland*). Der maatte vesuden i Lobet af de mcllemliggeiide
Aarhundreder, deels ved Love, decls gjennem Vedtcrgter, der
var den Tids vigtigste Retskilde, vcere forandret og tilfoiet
meget baade i Norre- og i Sonderjylland, hvilket tildeelö var

')

2 det Folgende vil dclte iiccrmere blive logt for D a ge » .

396
forskjelligt, og som man i Almindelighed i cthvert af disse
Lande helft viloe bchvldc, saaledcS sein det der havde ndviklct
sig. Om den danffe Bondestand til Hirn Tid havde, som
Forfatteren mcner, merc politist Jndflydclse end den sleSvigske,
turde vcere megct tvivlsomt; baade her og der var dcnS forrige Betydning gaaet til Grunde. Naar Forfatteren mencr,
at de i Landet bocnde, formodentlig endnu ei nbetydclige
Levningcr af den tilbagetrcengte gamle steövigske Adel ivrigen
onskede HcrtngdommctS Gjenforening med Danmark, saa vides
der altfor lidct baade om disse Lcvningers Bethdcnhed og om
deres Sindelag. Ester den Udvikling, som Forfatteren et andet Sted") har gkvet af de herhen hörende Forhold, shnes det
ikke, at deres Eicndom ellcr andre Neltighcder vare blevne dem
berovede, eller iovrigt nogen Bold udviist imod dem, kun var
den holsteenfte Adel blcvet begünstiget ved Uddelingen af det
danske Krongods, som blev afstaaet til Sleövig, og ved de
hoiere Embcders Bestvttclse. Meie den rimelige Folge hcraf
maatte vcere, at de a'ldre Adelsslcrgtcr, forsaavidt de bleve
tilsidesatle afHcrtugcrne, cnten vare vandrcde nd, i Scerdcleshcd til Danmark, eller havde tabt deres Bctydenhed. Maafkee de Heller ikke have havt et bestemt fiendtligt Sindelag mod
dercS Landsherre, ellcr gjort Negning paa at vinde noget ved
HertugdommetS Jnddragelse nnder Danmark. Ester Hvidtfeldts Kronike 1 B. S . 237 flal allcrcde i 1253 nnder Krigcn mellem Christopher den Forste og de holstcciiske Grever
Jiidvaaiieriie i det jydffe Hertugdomme stsrstedcclS vcere gaacde
Grevcrne til Haande, da de, som det hedder hos dcnne For-
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satter, Heller vilde vare under det Herflab, de vare vante til
at leve undcr, cnd vare her under Nigct og ubevant Herflab.
Om cnd RigökantSlercn her har ndtrykt sig for stankt, saa kan
det dog eflcr Hans betydende Slilling og den Jvcr, Han stedse
viser for DanmarkS Sag i alle slcsvigfle SporgSmaal, ikke
tankeS, at Han flulde have taget aldeles feil i hii» Attring.
Det var iovrigt til den Tid knn faa Aar sivcn, at den Forlehning var foregaaet, i hvis Folge Slesvig blcv saa godt
svm uashangig af den danfle Regjering. Men det freingaacr
af det oven S . 362—363 Anforte, at ogsaa de Fprstesonncr
eller andre Hovdingcr, som Kongcrne i den aldre Tid havde
sat ovcr dctte Land, havde faaet en meget stör og, naar Forholdene og dcres Personlighed var dercfter, nccsten uafhcrngig
Magt, og at de tydfle Elementer, som der alt fra erldgammcl
Tid havde varct i Hertugdommet, allcrcde forend den Tid, da
hiin Adskillelse foregik, vare blevne bclydeligt forogede og styrkcde. Men i de to hnndrcde Aar dercfter, hvori SleSvig declS
stod under cgne Hcrtngcr, der, fljondt udsprungne af den dan
fle Kongcslcrgt, laae i stcdsevarende Ficndflab med Danmark
og kastede sig i Armene paa de hvlstccnfle Grcver og stden
umiddelbar kom ander diöse Grevcrö Hcrrcdomnie, maatte det
naturligviis mere og mcre ncrrme sig Holstccn og fjcrne sig fra
Danmark. Der er saalcdes ikke Nogct, som givcr at formode,
at Christian den Forste og det danfle Nigßraad vilve have
fundct cn Stottc i Befolkningcn, om de havde villct forsoge
med Vaabenmagt at indlemme Slesvig i Danmark.
Der er saaledcS Meget man maa leegge tilsidc, eller og
srcwstille mcre saalcdeS som man vil have det, end saaledcS
som Historien vifer os det, for at komme til den haarde
Dom over Christian den Forste og det danfle NigöraadS Adfcrrd l 1460, hvorom vore Forfatterc i den feuere Tid have
forenct sig. Iovrigt ere diöse Domme ikke saa haarde, at de
jo fra et ganfle modsat Standpunkt, og det langt tidligere,
have vccrct nok saa haarde, knn at det fra dcnne Side forude» Christian den Forste fornemmclig er den holstecnfle og
slcSvigfle Adel, hvorpaa deil Brode kasteö, som man herfra
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kaster over det danfle Rigsraad. I en saintidig lybfl Kronike
sinder man de bittreste Udtalelser over hiin Begivenhed, hvorvcd Holsteens forhenvcrrende Selvstcrndighed skal vcrre blevet et
Bytte for de Danstes Forstagenhed og Holstenernes Gjcerrighed, hvilke Kon gen og Hans Raad stulde have vundet ved
Guld og Gaver og mangehaande Lester, der dog siden for en
stör Deel bleve uopfpldte. Nyere Holsteenste Forfattere have
udforlig, tildeels stottcnde sig til hiin gamle Annalist, sogt at
vife, hvorledeö Hertugdonimernes Jnteresser til hiin Tid bleve
et Offer for Hertug Adolphs og Christian den Forstes dynastiste Nnster, og den Beredvillighed, hvormed mange Adels-mcrnd, tildeels underkjobte og iovrigt vundne ved de Privilegier, der tilsagdeö dem, gik ind paa disse Nüster*).

Der var, som allerede bemerket, i sin Tid Ndsigt til, at
der af den temmelig lose Forbindelse mellem Danmark og Hertugdommerne, som blev stiftet i 1460, esterhaanden vilde have
udviklet sig en fasterc. Noget stete der og i den Netning.
Det er allercde oven (S 372) forklaret, hvorledes den uden
Tvivl fra danst Side foranledigede Overeenskomst af 20de
Mai 1466 gik ud paa, saavidt mnligt at forebygge et forstjelligt Valg af Landsherre', hvorvcd Forbindclsen strar ved
Christian den Forstes Dod künde vcere blevet oplost; ligesom
man og derved traf Bestemmelser for, i det Tilfcrlde, at ct
saadant sorstjelligt Valg nogensinde stulle indtrceffe, at vcdligeholde et vedvarende Venstab mellem Danmark og Hertngdom-merne og udjevne enhvcr Strid, som derefter künde opstaae
imellem dem, paa en fredelig Maade. Ogsaa blev der ved
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den i 1533 mellem Kongeriget og Hertngdommerne fluttede
Union betinget en gjensidig Hjcelp, hvis .det ene eller det
andet af diöse to Statslegemer blev indviklet i Krig, hvilken Union blev udvidet i 1623 og senere paa visse Aar i
1634, 1637 og 1642. Men mere end den positive Hjcelp
Danmark udi den syvaarige Krig, som Frederik den Anden
forte med Sverrig, og udi den saakaldte Calmarkrig under
Christian den Fjerde, havde af Hertngdommerne (til hvilke
Tiber kun den oprindelige Union af 1533 var til), tjente det
uden Tvivl til at fremnie bisse wende Kriges hcldige Ubfald,
at Danmark nu var fri for den fiendtlige Styrke, som det,
eftcr de forrige Forhold, vilde have havt i Ryggen. Denne
vilde ikke blot have bestaaet af Hertngdommerne, men og i de
med dem forhen ordentligviis altid forbundne Hansestcrder, fornemmelig Lübek, der nu, navnlig i den forstncevnte Krig, tog
Parti for Danmark mod Sverrig. Denne Stad ophorte iovrigt nu snart at spille den betydelige Rolle i de nordiske Ni
ger, som den forhen havde spillet, ligesom i det Hele de for
hen saa mcegtige Hansestceders overveiende Handclövcrlde i de
tre nordiske Niger efterhaanden forsvandt. Hertil bidrog det
vistnok meget, at de i 1460, hvad der og var dem til stör
Wrgrelse, tabte den under de forrige Forhold naturlige Allierede, som de havde i de holsteenske Grever, af hvilke Slesvig,
cndog forend de tillige bleve Hertuger ovcr Samme, stcdse
var ashcengigt*). Men iovrigt stete ingenlunde hvad der
künde have vceret gjort for at styrke den i 1460 som cn blot
Personalunion begyndte Forbindelse. Det vigtigste Skridt vilde
have vceret ved en scelles Arvefolge uoploselig at knytte sig til
Hinanden. Dette var iovrigt noget som til den Tid vilde have
havt sine störe Vanstcligheder, der maastee vilde havde vceret
nok saa störe fra Danmarks som fra Hertugdommernes Eide;
F o r de» dansse S t a t s Opretholdelse i dens Heelhed S .

177.
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thi Danmarks NigSraad havde vist vcrret lidct villigt til at
give Slip paa dets Valgret, der i sig havde en langt bcdre
rctlig Begrundelse end den, som Hcrtugdommernes i 1460 havde
tilegnct sig, og hvilkcn Adelcn derhos styldte dm Magt og
Rigdom, som dm paa de vorige Stcendcrs Bekostning havde
vidst at forstaffe sig. Men hvad der heilig maa beklages er,
at ogsaa Uvsigten til cn fuldkommen Forening blev formorket
ved de fordcrrvclige Delinger. Det er imidlcrtid ovm S .
374—375 udviklet, hvorledcö det dog efter Christian den For
stes Dod var en Nodvendighcd for Kong Hans saavelsom for det
danste RigSraad at indvilge i den Deling som da forste Gang
foregik, hviö de cllerö ikke vilde ndscrtte sig for at Hcrtugdommerne allcrede da vare saa godt som ganste blevne revne
ud af den Forbindelse mcd Danmark, hvori de for ikke mange
Aar siden vare komne; thi det i 1466 indgaacde Forbund om
vedvarmde VenskabS Opretholdelse ved de der bctegnede Mid
ier vilde under forstjellige Landöhcrrer sandsynligviis snart
have driftet, saa meget mere, som der vilde have opstaaet et
spoendt Forholv, som ander tilstodende Omstcendighedcr let künde
have fort de forsvundne nlykkelige Tider tilbage. Det bor
Heller ikke glemmeö, ar nagtet hii» beklagclige Deling og sammcS Gjcntagclse da Christian den Tredie, ledet af et falfl
Pligtbegrcb, fliftede de ander Hans Fader samlcde Lande med
sine Vrodre, hvoraf siden endog yderligere Delinger opstode,
saa var dog Forholdct blevct meget lykkcligere for Danmark
end det var i de to Aarhundreder, der gik ncermest foran 1460.
Kongeriget var, som vi have sieh ei alcne blevct sikkret mod en
Fiendc, som det vilde have havt i Ryggen, naar det kom i
Krig mcd sin nordlige Nado, men fik derfra endog en stjondt
ikke betydelig Hjcrlp. At Köngen var Medregent over Hertugdommcrne og havde scerligt Herrcdomme over en betydelig
Deel af samme, var tillige et Varn om de Pligter, disse
Laude flyldte Danmark. De Jndtcrgtcr, Köngen havde af
sine stjonne Domainer sammestcdS, tjcnte ogsaa noget til at
sormindste Hans nhcldige Afhcrngighed af Adelen. Mellem de
Fyrster, der deelte Negjeringcn over Hcrtngdommerne, af hvilke,
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fvrndcn Köngen, kun Hertugen af Gottorf fik nogcn varig
Betydenhed, blev der og, nagtet Forholdets forviklcde Beskaffenhed, lcrnge cn ret god Forstaaelse; i Scrrdeleshed rakte de
hinanden villig Haandc», hvor det gjaldt om at afkaste de
Baand, hvori Slcenderne vilde Heide dem. Det var forst i
Anledning af Christian den Fjcrdcs ulykkelige Deeltagelse i
30 AarS Krigen at dcnne gode Forstaaelse blev forstyrret, idet
Heringen af Gottorf, da Wallenstein tramgte ind i Hertugdommcrne saavelsom i Jylland, fluttede en scrrstilt Fred med
de Keiserlige, noget hvorfor Han ikke »iindre strengt dadles af
holsteenfle end af danske Forfattere*). Den derved frcmkaldte
Uvillie hos Köngen milbnedeS vel siven, og de ovenncevnte
feuere Unioner om Udvidelse af den indbyrdes Hjcelp syntes at
vivne om et tilbagcvendt vcnstabeligt Forhold. Men under
den nye Krig med Svcrrig, hvori Christian den Fjerde ulykkeligviis indlod sig i sine sidste Dage, gav Hertugen Köngen
Anledning til nt) Mistanke. Under den endnn ulykkcligere
Krig, som Kong Fredcrik den Tredie paaforte Svcrrig, blev
Hertugen, dcels som Carl Gustavs Svigerfader, deels paa
Grund af det Siudclag, som Han under de forrigc Krige havde
lagt for Dagen, ftrar fra danfl Side behandlet som Fiende,
og da Carl Gustav med sine seierrige Vaaben, foruden de
Provindser og andre Fordele, som Han vandt for Sverrig,
ogsaa sorffaffcde Hertugen, blaiidt andre Fordele, Fritagelse for
Hans LehnSforbindelse til Danmark, saa blev bette under Chri
stian den FemteS og Frederik den Fjerdes Negfering Anled
ning til ncestcn stedscvarende fiendllige Forhold mellem det
kongclige og det hertugclige Hnus, hvilket sidste altid var indviklct i de Krige, der til hine Tider opstode mellem Danmark
og Sverrig. Efterat Hertugen flere Gange havde maattet
opgive den i 1658 erhvervede Souverainitet, men igien ved
* ) Neppe strengere af N oge n end af L o r n s e n , der ligeledes paa det
Strengeste dadler det danske N lgöraad , fordi det ei vilde understotte
Köngen
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mcegtige Allieredes Bistand faciet de» tilbage, blcv onisider
hele Sleövig ved Freden cif 1720 bragt »»der Köngens Septcr. Ved Hjcrlp af denne lykkelige Begivenhcd og de i 1767
og 1773 sliittede Overeenökoinstcr med dct Gottorfske HuscS
Rcprcescntant, Slorfyrsten cif NnSland, hvorved Slesvigs Erhvervelse fit suld Fasthed, og den Gottorfske Andecl af Hol
steen mod Vcderlag blev afstaaet til Danmark, og ved Tiv
efter anden at havc crbvervct de Dele af Hcrtngdominerne,
som endnu med enkelte Negierings-Nettigheder vare hoS noglc
Grene af Christian den TredicS Afkoin, bleve omsiver Folgernc
af Delingerne fvrvnndne. Under Medvirkning af de ovrige
Tibsforhold vare og nu de Skranker for LandöhcrrenS Magt,
som de crldre stcrnderifle Jndretninger medforte, faldne, saa at
Köngen med en ncrsten ubunden Magt styrcde dct samlede
Monarkie i Overeenöstemmelse med sin Overbeviisning om
hvad der steinte med alle Statsdeles Net og Tarv. SaaledeS
var nu, sijondl gjennem mange Omveie og efter niange Livelser, den faste Forening, hvortil Begivcnhederne af 1460 havde
banct Veicn, saa godt som opnaaet. Nnder denne Tingenes
Orden, der, fljondt den forst fik sin fulde Fasthcd ved de ovenncevnte feuere Begivenheder, dog allerede tog sin Begyndelse
med 1720, opnaaede det samlede Monarkie en Rolighcd, der
blev benyttet til at lcrge de Saar, som de odclcrggcnde Krige
og den indre Tvcdragt havde slaact. Baade Danmark og
Hertugdommerne gjorde nu efterhaanden de glcedeligste Fremflridt i Velftand og indvorteS Uvvikling, hvormed der og i et
langt Tidsriim fnlgte almindclig Tilfredshed.
I den Periode, der begyndte mcv 1720, gik Danmark og
Hertugdommerne, der i den forsvundne Tid havde vceret saa
godt som to forskjellige Stater, mcre og mere frem til en fand
Statseenhed. Vel beholvt de hver for sig, i Alt hvad der
blot vedkom de enkelte Statsdele, dcrcs ciendominclige Love og
Jndretninger. Dog bleve disse efterhaanden lempede saaledeS,
som dercs eget og det fcclles Tarv nnder Forholdenes Ndvikling krcevede det. I alt hvad der vedkom det Hele, saasom i
Forholdene til Udlandet, i Finantsvcrsenet og den dermed for-
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b»»d»c Statsgjcrld, i Forsvaröva senct, vare de komne til cit
udgfore et Statslegcme, ligesom den fcrlles Statsborgerret, sein
Jndfodsretten begrundcde, var af stör Vigtighed. Ogsaa fremkom der en god Ligeva'gt i de forstfellige Statsdeles Medvirkning til de strlles Formaal, nagtet Maadcn, hvorpaa den indenfvr hvcr Statsdeels Grcrndser var ordnet, ikke i et og alt var
den samme. Dette sidste var navnlig Tilfwlvet mcd Hensyn til
Skatte- og Afgiftövcrönet, hvoriinvd ingen Forstjel af mindste
Betydenhcd fandt Sied i Forpligtelserne til vcd personlig Tjeneste at bidragc til StatenS Forsvar. Dct var en Folge af
de liistoriste Forhold, at der i den «ldre Destatning, navnlig i
Grundlaget for Eicndoms-Skatterne, maatte vcrre en stör Forfljel mcllem Danmark og Hertugdommerne, saavelsom og mcllem dissc indbyrdes, og stjondt de nye Skatter, som bleve indforte, fra den Tid de kom under Köngens ndeelte Herrcdomme*), for det nieste have vcrret eens, eller, hvor Forholdene ei ligefrem tillode dct, dog overeensstemmende, saa vpstodc
der dog, nnder den ved Krigen 1807—1814 bevirkede Forstvrrelse af Danmarks Pcngcvcesen, atter mcrrkelige Uligheder,
f. Er. at Kopstatten i Danmark blev ophcevet i 1812, i Hertngdommerne endnu vedvarede i 1848. Men flige Forstjellighedcr vare ikke til Hindcr for at det samlede Afgiftsbelob paa
begge Stedcr stvd i et tilsvarende Forhold. Saavcl i ncervcrrende Sftift, som i dct den ofte paaberaabte celdre: „For

* ) D e n O m stirnbighed, at S le s v ig tidligere end Holsteen kom i bette
Tilfcelde, forte til lkke ubetydelige Skatteullghedcr mellem bisse to
Hcrtugdom m er indbyrdes
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Opretholdelse» cif den danske Etat i dens Heelhed", findcs der
mangfoldige Esterviisninger af den Mciade, hvorpaa Afgistsvcesnet cfterhaanden har udviklet sig saaledes at cn antagelig
Ligevcrgt var blevet frembragt. Man vil og oven S . 359 finde
cn Hcnviisning til adstilligc af de Stcder, der indeholde dcslige Esterviisninger, saavelsom til saadanne, der handle om
de ovrige Dclc af Lovgivningen, hvori 'cfterhaanden Overecnsstemmelse var tilveiebragt.
I .I .
Der er imidlertid en bethdende Art af Forbrngöafgistcr,
hvori en fuldstccndig Lighed er af stör Nigtighed for det indbyrdeö Samqvcm, «den at det i dette Hensyn er nok, at de
cnkelte storre Afgifter, som svares i den ene Statsdeel, blive
udjcvnede ved de vorige Afgifter i den anden. Men Toldlovene havde fra gammel Tiv vceret meget forskjellige i Danmark og i Hertugdommerne, saa at Barer ved dcres Overforsel fra den ene af disse Statsdele til den anden maatte,
navnlig forsaavivt de ei bestode af raa Produkter, med nogle
Undtagelser og Lempninger, underkastes samme Afgifter (dog
natnrligviis med Afflag af den ringere Told, som forud maatte
vcrre betalt i den anden Statsdeel) og samme Tilsyn som
Jndforselen fra fremmede Stcder. Til at hccve dcnne Nlempe
blev det forste alvorlige Skridt gjort ved det Provindsialstcrnderne for begge Hertugdommerne i 1835 og 1836 forelagte
Udkast til en ny Toldlov, hvilken, med adfkillige ved Stcendcrncs Bemcrrkningcr fremkaldte Forandringcr, udkom under
Iste Mai 1838 og traadte i Kraft fra Iste Januar 1839.
Ved denne Lov blev det opnaaet, som var den forste Betin
gelse for Afgistslighed og frit indbyrdes Samqvcm, nemlig
at de mangfoldige, deelS adstillige Personer og Bcsiddclser,
dcels nogle Landskaber tillagte, Toldfriheder blcve ophcevede. Derhos blev saavel ved bemelvte Forordning, somved den
samme Dag efter soregaaende Raadforsel med Provindsial-
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stamderne for Danmark udgivne, cu Mcrngde forhen decls i
Storrelse decls i AnscrttelseSmaade forstjellige Toldsatser giorte
lige cller dog bragte hinandcn ncrrmere. Jmidlertid vare der
nogle meget oinfattcnde Varcklasscr, hvori en, stjoiidt for det
nieste noget formindstet, Afgiftsulighed blev tilbage; og saavel
paa Grund heraf, som fordi den betydelige Afgift, der i
Danmark svaredes af Brcendcviinö Tilvirkning, ikke fandt
Sted i Hertilgdommerne, künde Vareforflcn mellem Danmark
og Hertngdommerne ikke frigjores for det bcsvcrrende Tilshn,
som fandt Sted paa Grcendsen. Kun blev dette noget leitet
derved, at Afgiftsuligheden blev indskroenket til fcerre Varesorier, ligesom og Tilforselen af egne ei blot naturlige men og
industrielle Frembringclser blev afgistöfri mellem Kongcriget
og Hertngdommerne. I den seneste Tid, hvori man er saa
rast med at bedomme hii» Tidö Regjerings Forholdsregler ester
en blot i denö Almindelighed loselig opfattet Tanke, nden at
ville scrtte sig ind i de Hilidringer, der traadte i Beim for
denö fuldstcendigc Gfenneinforclse, har man ikke blot Hort det
der stete i 1838 dadle som en halv Forholdsregel, hvortil Re
gseringen ei burde have indstrcrnket sig; men det er endog
kommet saavivt, at man vil have det betragtet som en Begunstigelse for Hertngdommerne, fremkaldt af den flesvigholstcenste Aaud, som man mencr, at der til den Tid lurede
overalt ved Tronens Fod. Saafremt Nogen vilde have ladet
sig höre med saadan Tale til den Tid, da hiin Lovs Jndhold
saavclsom det Jndlryk, den da gjorde, og de velgjorende Virkninger, den havde mcdfsrt for Statölndlcrgtelne, endnu havde
nogcn Pladö i den almindelige Bevidsthed, saa vilde det have
fremkaldt en Forbauselse liig den, som vilde vcere opstaact,
hvis Nogen den Tid havde villet paastaae, at det var eil
sleSvigholsteenst Aand, der havde stabt Provindsialstamdcrnc*).
Nu lader Alling sig sige, naar det gaacr i en viS Retning,
og den, som vil oplofte sill Stemme mod slige urimclige Donlme,
') S « ovcn S . 22!) ff.

cr, netop paa Grund af dercs Urimelighed, »ogkt forlcgcn med
hvor hau stal begynde og hvor Han stal ende. Jeg finder
mig imidlertid saa meget mere opfordret til at underkaste hiin
dadlende Dom over Toldreformen af 1838 en rct alvorlig
Provelse, som den har faaet en ganste scrrdclcS Va'gt derved
at den, og dct i dens haardeste Form, er blcvct udtalt af
Finantsministcrcn da Han under RigsdagenS anden Session for
1850 forclagde Folkethinget Ndkast lil den Lov om Udjevning
af Toldforstjcllcn mellem Danmark og SleSvig m. v., der udkom under 22de December s. A. *). Forst stal jcg söge at
udhceve alt hvad der lader sig anfore for den Paastand, at
der ikke ved denne Leilighed blev düst Kraft nok for at opnaae
det störe Formaal, hvorpaa der var lagt an, og ved en Ndvikling af Forholdencö fände Bestaffenhed godtgjorc dct Ubefoiede i disse Erindringer. Derefter stal jeg udbrede mig over
den Deel af hine Anordninger, hvori man i de scneste Dage
endog har villet finde et Fremstridt paa Slesvigholsteinismens
Bane.
,
Ophcrvelsen af de ovenmeldte Toldfriheder var, som alle
rede bemcrrket, den forste Betingelse for lige Tolvsatser i Dau»nark og Hertugdommerne og Grccndsetolvbcvogtningcns Ophor. Saalcrnge visse Distrikter og Besiddcrne af adstillige

* ) S e e Folkethingö-Tidcnden for ovenncevnte S e s s io n S . 34.
IhingS-Tidenden

for samme S e s s io n

Land s-

S p . 163 5— 1636 og 2 3 2 3 —

2 3 2 5 indeholder en kort A n tyd n in g af de Grunde, hvorfor jeg ikke
i
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hvortil jeg stal tage H e n s y n ; denne v a r i sig selv ikke alene ufornoden til at begründe det Lovudkaft, som skulde bckra'stes af N ig s dagen, den sicd end ikke i den bedfle logiste Sam m e n h trn g med Hans
vorige U dvilling as S a g e n .

over hele Landet spredte Eiendomme (de adelige Godser*) samt
en Mcrngde Personer, (Geistligheden og cu stvr Deel andre
EinbevömLnd) havde Net til tolvfrit at indfore dereö Fornodcnheder, knnde det ikke fvrcbvggeö, at disse Frihcdcr af de
Privilcgcrede miSbrugteS til ogsaa at frigjore Andre for den
Told, som disse stnlve svare af deres ForbrugSvarer, hvvrved
de cndog künde tilvende sig sclv cn Deel af dcnnc Told. In 
den disse Tolbfrihedcr vare ophorte, vilde det derfor endog
have fort til foroget Tab for StatskaSsen, og kunnct blive til
stört Afbrcek for Handel og Ncermg her i Landet, om Lovgiveren uden vidcre havde paabndt lige Tolvsatser overalt,
og ved Siden deraf ladet Grcrndsebevogtningen og Grcendsetilsynet mellem Danmark og SlcSvig bortfalde. Men det vilde
end ikke have vcrret nok, om sannivig mcd Toldlighedcns Jndforelse ogsaa Tolofrihedcrne vare erklcrrede ophcevede; thi inden
man knnde berolige stg for de nuilige Folger, som den frie
Samfcrrsel knnde medfore for Danmark, maatte vistnok Toldva'scnct i Hcrtngdommerne scettcS paa en saadan Fod, at der
ikke blot vare lige Afgifter at betale, men og et lige paalidcligt Opsyn med, at de virkelig saaledeö bleve bctalte. En
anden nomgjccngclig Beiingclse for at Toldgrcendsen uden
aabcnvar Skade for Danmark knnde ophccvcö var, at Brcendeviins Tilvirkning blev i Hertugdommcrne underkastet lige Afgift som i Danmark, og at dens rigtige Erlccggelse derhos
blev nogenlunde betrhggct. Der udtalteS og i de danffe
Stcenderforsamlinger i 1835 og 1836 cn stör Frygt for sri
Samfan sel mellem Danmark og Hertugdommcrne, forinden ikke
blot alle Tolvsatser vare blevne lige, men der ogsaa ved lave
Tolvsatser og skcrrpet Toldopsyn var blevet sorget for at foredhgge de betydeligc Jndsmuglinger over Statens sydlige Grcrndse,
der vare at besrygte saakcrnge Tolven ikke blev saa lempelig,
')

N o g le D a g e

forend A nordn in gcn

om Sta'iid crn e s Jn d rctning ud-

tom , havde

Regjcrliigen

givet adstillige Bcstemmelstr angaaende
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for

adelige G odser

den

de

(Neskript 9dc M a i 1834).

tilkommende Toldfrihcd

at Fristelscn derved tabte sig*)> Der vilde saaledes behoves
flere Forberedelser, inden Negjeringcn sornufligviiS künde lade
Toldgrandsen borts'alde. Dm Ophcevclse af Toldprivilegierne,
som Forordningcn for Hertugdommcrne af Iste Mai 1838
paabod, var vel den forste og nodvendigste af disse Forbercdelser, men ingenlunde den eneste. Om end Tiden mcllciu
Sagcns Behandling i Stcrnderne og Privilegicrnes Ophavelse
künde bcnyttes til de Embedsansattelscr og locale Jndrcmi»ger, som et bedre Toldopsyn gjorde fornodne, — og dette blev
megct vel iagttagct, — saa vilde det dog ikke have vcerct muligt oicblikkelig at komme til en saadan Overbeviisning om det
nye Toldopsynö fuldkomne Paalidelighcd og Tilstrakkelighcd,
som en saa indgribcnde ForholdSregel vilde have forudsat. I
al Fald vilde man ikke have kunnet gjore Negning paa at det
strar vilde faae en saadan Anerkjendclse, at den i de danffe
Stander yttrede LEngstelse vilde vcere blevet aflost af Tillid.
De betydcligc Nedsattelser af adstillige Toldafgiftcr, som de
danske Stander ansaae for nomgjangelig fornodne, naar ikke
Toldgrandsens Ophavelse ftulde fore til udstrakte Jndsmuglinger ovcr Spdgrandsen, var Noget, hvorpaa der ei for Oieblikket künde tankeS. Standernes Jndstillingcr betegnede det
derfor og kun som et Maal, der i Tiven flnlde sogcö opnaaet»
Foruden at Finantserne, efter dereS davarende Tilstand, ikke
künde taale den JndlagtS-Formindstelse, som vilde folge af en
pludselig gjenncmfort betydelig Toldnedsattelse for nogle af de
Vareklasser, der bragte dem de storste Jndtagter, maatte saa
dan Ncdsattelse ogsaa have virket en Forstprrelse i de vcd hole
Toldsatscr beskyttede Jildnstrianlag, hvorved Standerne ikke
mindrc end Rcgjeringen fandt Betankelighcder. Navnlig udtalte de Noeskildske Stander, at Toldbeflyttelsens Ophavelse
vilde fordre en meget lang Forberedelse**).
* ) S e e RoeSkilde Stirnder-Tidende for 1 8 3 5 — 1836, S . 2 6 8 7 — 2 71 0,
2 8 6 3 — 2870, V ib o rg e r Sternder-Tidende for 1836 2den Rcrkke S «
1 87 0— 1875.
")

S e e StoeSkildc S trn d e r-T id e n d e for 1 8 3 5 — 1636, S . 2861.
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Endnn i Provindstalstandcrneö sidste Tid feer man dem
Halde paa en mcget Hai Bestyttelsestold netop for den betydelige Deel af Fabrikationen, som Lovene vare vcdblevne at yde
fortrinlig Beskyttelse. Ved det Standerne i 1846 forelagte
Udkast til en Anordning, indeholdcnde adstillige Forandn'nger i
Toldtariferne, var det blandt andet foreslaaet, at den for
Klcedc, Halvklade og andre Taier, som bleve hcnforte til samme
VareclaSse, ved Forordningcn af iste Mai 1838 satte og ved
Forordningen af 13de Marts 1644 vedligcholdte Told af 100
Nbd. for lOO Pund fkulde ncdsattcs til 60 Nbd., hvormcd der
iavrigt fkulde vare forbnnden en Forhoielse i Tolden for nogle
andre Arier af uldne Barer, der stode for 54 Rbd. 60 st.,
men nu fkulde samles med de farstmeldte Varer under den
falles Toldsats af 60 Rbd. Mod disse Forslag erklcrrede
Stcenderne sig, tildcels fordi man ikke fandt den forcslaaede
Ligescrttelse af de hivtil til to forstjellige Fortoldningsclasser
henfarte Varer nodvendig eller tilraadclig, men isar fordi de
antoge, at den dernied forbundne Nedscettelse i Tolden for
Klade, m. v. var starre end LandetS Tarv künde tilstede.
DstiflcrneS Stander anfloge den gjceldende Toldsatö af 1 Rbd.
for Pundet af denne VareclaSse til 30 Procent af Sammes
Vcerdi, idct de gik ud fra en Middelpriis af 2^ Rbd. for
Alenen, og satte denneS Middelvcrgt til j Pund. De indrannnede, at dette var en for Hai Beskyttelscstold, men mcente
dog, at de foreslaaede 60 Nbd. for 100 Pund, der efter foranfarte Beregningsmaade udgjorde 18 Proccnt, paa den andcn
Side gav for liven Bestyttclse, hvorimod de holdt for at 66
Nbd. 64 ß. (K af den da gjcrldcnde Told) künde vcrre pas
sende*). I de jydffe Stander androg det nedsatte Udvalg eenstemmig paa at Tolden for Klade og de avrige Taier, som
bleve regnede til samme VareclaSse, maatte sattes til 75 Rbd.
for 100 Pund, men i sclve Forsamlingcn vare Stemmerne

') NoeÄkilde Stccndertidende
I.VUl.

for

1646,

Betankiunger S .
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lige deckte mellem dcnne Toldsats og den i Udkastet foreslaacde.
Jmidleriid blev den ferste Meiling i StamderncS Bela»f»ing,
der sorsaavibt er cn Gientagclse af hvad Uvvalgct havde an
fort, ndtalt med.ganske anden Styrke og Omhu cnd den sivste.
Det blev bemccrket, at den hivtilvcercnde Tolv havde bcvirkct,
at bemeldte Jndnstrigreen havde faact en for Skaten Heist gavnlig Udvikling, og at man ved at bereve den saadan Beskyttelse,
vilde gjere denS Oprethvldclse tvivlsom, hvorved de betydelige
Capitaler, som den vare anbragte, stode Fare for at gaae
tabte. Den i Negieringöndkastet ansatte Afgift vilde, saa
meente man, kun fore til en Told af 15^ Procent, hvorved
man gik ud fra en Middelpriis af 3 Nbd. for Alenen af
Klcede. Me» da Klcedcfabrikationen ved den hidlik nydle
Beskyttelse havde naaet en betypelig Udvikling, anlog dog denne
Deel af Forsamlingen mcd Uvvalgct, at Toldcn »u künde taale
en Nedscettelse, men kun til 75 Rbd. for 100 Pund, hvilket,
efter den ovenncrvnte Beregningömaade, vilde udgjere I8Z
Procent').
Den Toldbeffyttelse, hvortil begge Stcrndcrforsamlinger
anbefalcde Klcedefabrikatioiien, var i Virkeligheden megct storre
end den, hvortil den bcregnedes. Det er vcl stemmende mcd
den, ogsaa i sig ganske natnrlige Maade, hvorpaa en efter
Vcrgt, Maal, Stykketal bestcmt Told anscrttes til visse Pro-*)

* ) S e e jydffe Stcrndertidende, Betcenkninger S .
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ccnter, at dctte stecr i Forhold til Middelvcerdicn af de forstjellige Baresorter, der indbcfattcs »ndcr samme Toldsatö.
Men den tansmcrösige Told indstramker sig dog ikke til de
Barer, der i Bcerdi holde sig lige midt imellcm de mecst kost
bare og de iiiiiidst kostbare af dem der iiidbefatleS linder samme
TolbsatS. Den gjclver ikke mindre saavel for diSse Uderpunkter,
som for hvad der ligger den ene eller den anden af dem ncrr.
Den virkelige Told bliver saalcdcs for de mcre vcrrdifulde Ba
rer langt under og for de ringere langt over den saaledcö beregnede. MedenS en Told af 1 Nbd. for et Pund Klcede
neppe for dct megct fine og kostbare SlagS ndgjorde mere end
72 ß. for Alenen (thi en Ale» Klcede af det SlagS er vel
omtrent H Pund) og pel ikke vilde udgjore over 12 Procent
af den Priis, hvori dct stod i Fabrikerne eller paa de störe
Markeder, saa turde samme ToldsatS paa dct megct grove
Klcede, der er noget vcrgtigere, endog ncrrme sig til 100 Pro
cent, og stjondt denne Procent, saavclsom den der faldt paa
det vcerdifulvere Klcede, blev en Deel nedsat vcd samtlige de
i Slcrnderforsamlingerne for 1846 under Forflag bragte Fortoldninger, vedblev den dog at vcere megct betpdelig, ei blot
for det ringeste Klcede, men og for Middelklcrdc. Men det
var paa Tolden for diöse SlagS Klcede, at den virkelige Bestyttelse beroede; thi i dct finere arbcide pore Fabriker ikke, saa
at Tolven paa diSse kun forsaavidt har nogen Vigtighed for
Fabrikanterne, som den Fordyrelse, den frcmkalder, medvirker
til at Mangen hjclper sig med dct, der forarbcideö i Landet.
Den fände Bestyttelse er saaledcö langt storre end den, der
udbringeS ved Beregning cftcr Middeltal.
Jeg kan ikke nndlade her i Forbigaaende at bemcerke,
hvorledes den foranforte Fortoldningsmaade, der nu saa godt
som uden Undtagelse er indfort hos os, overalt har til Folge,
at -Afgiften bliver lavcre paa de bedrc og kostbarere ForbrngöArtiklcr, end paa dem, hvortil den nformnende Deel af Folket
maa indstrcenkc sig, og som denne ofte endog har ondt ved at
forstaffe sig. Bistnok er Fortoldning cfter Taxation forbnnden
med saa »lange MiSligheder, at det i det Hele forljencr Bifald,
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at mail har foretrukket eil Fortoldningömaade, der er bcdre
skikket til at bortfjerne Nsikkerhed, Vilkaarlighed og Besvigelse,
og dette har upaatvivlelig havt en meget god Jndflydelse paa
denne Deel af Slatens Jndtcrgter. Men uden Hensyn til det
Sporgsmaal, om man ikke dog altfor ubetinget har afskaffet
al Fortoldning efter Voerdianscettelse, hvilken ikke i den Grav er
forsvunden i andre Lande, og om man ikke i al Fald burde
söge vcd VarerneS yderligere Elassification noget mere at
lempe Toldcn efter VarerneS Vcerdi, saa har det dog vcrret
mig paafaldcnde, at hiin Usuldkommenhed vcd Fortoldning efter
Vcegt, Maal o. s. v. bliver saa aldcleS upaaagtet i de Domme
over Bestatningsvcrsenet, som komme for Lyset. I ScrrdeleShcd er det mcrrkcligt, hvorlcdeö de, der forkastedc Consnmtiouen, fordi den formecntlig faldt nok saa stcerkt paa de Uformuendes Nodvendighcder, som paa den bemidlede Classes Behageligbeder og Nydelser, (hvad der dog langt fra ikke var
fuld Sandhed), ja selv de, der anbefale en stigende JndtcegtSflat som den, der bcdst tilsredsstiller Retfcrrdighedcn, finde in
gen Betcrnkclighed red at de.finere Klcedningsstykker, de kost
barere Vine og Spirituosa, og de mange andre Artikler, som
tjene til den Vclhavendeö Bcqvemmelighed og Behagclighed,
ere forholdsmcrsfig meget lavere bestattede end de tilsvarende
Artikler af ringere Va'rd, hvormed den Uformuende maa hjclpe
sig. Man kan vel sige om dem at „de sie Myggen af, men
nedstuge Kamelen". Dog det vilde fore niig meget for langt,
om jeg her vilde gaae ind i de mange hcrmed bcslcrgtede In ,
conscqventser og Eensidigheder, tildeelö knytiede til stjceve
Bercgningcr, hvorpaa man idelig stoder i de -offentlige U""»ger over Afgiftsva'Snet. Hvad der har fort mig ind paa dette
Wmne var, at jeg i den Jver, hvormed Stcenderne i 1846
hvldt paa en meget hoi Beskyttclsestold for uldne Fabrikat«,
fandt scrrdcles Bestyrkelse for hvad jeg, som et Leed i min
Retfcrrdiggjorelse af den i 1838 foregaaede Reform i Danmarkö og Hcrtugdommernes Toldvcrsen, havde anfort om at
det til den Tid aldeles ikke var gjorligt at komme tilbage fra
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de hoie Toldsatser, der i Danmark vare paabudne til Beflyttelse for Visse Fabrikat«.
Allerede af de foranforte Grunde vilde det have vceret
et ufornuftigt Foretagende, om Negjeringen ved de ny Toldlove, hvortil den i 1835 og 1836 forelagde Udkast, vilde have
sogt strar eller inden en ganffe kort Tid at indfore fuldstcrndig
Toldlighed mellem Danmark og Hertngdommerne og i Forbindelse dermed ophceve Toldgrcendsen. Men naar man overveier
Sagen fra dens ovrige Sider, vil det blive end mere indlysende, at Regjeringen ikke künde gribe Sagen anderledes an end
den gjorde.
Det var i sig selv en vanskelig Opgave at faae de mange
i Hertngdommerne hjemlede Toldfriheder hcevede. Hvad den
Frihed angaaer^ som tilkom de adelige Godsers Besiddere, saa
hvilede den paa gamle Privilegier, der altid vare erkjcndte;
navnlig ogsaa efterat Köngen ved Forordningen af 15de December 1802 og Resolution af 17de s. M. havde forkastet
Nivderskabetö Jndstgelser mod de adelige HovedgaardSjorders
Beffatning*).

* ) Forffjelten turde allerede sorklareS deraf, at den Net, som Niddersiabet i 1802
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1602 underkastede de kloflerlige og adelige Hovedgaardsjorder samme
Beffatn in g som andre, saa beholdt dog deres Besiddere den Fordeel
aldeles ubesiaaren, som dereS Frihed for den ordinaire C ontribution
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Endnn stcrrkrre begründet syneö den Tolvfrihed at hcive
vcrret, som viSse Distrikter havde tilkjobt sig. Og om cnd de
Friheder, der varc tilstaacde adffillige ClaSser cif Embedömcrnd
og Embcdscorporalioner, rare mindre bindende, saa künde de
dog ikke udcn Vederlag retfcrrdigen fratages de til den Tid
Anscilte. Vistnok vcir hiin Frihed i sin Natur saa stridende
mod sunde Grundsa'tniuger, at Staten ei künde vccre pligtig
til at vcdligcholve den; men der maatte dog giveö de Vedkommende Erstatning sor det Tab, som dcnS Ophavelse medforte, og der havdeS ingen sikker Maalestok for denne Erstat
ning. Det var dcrfor ikke nden Grund at Negjeringcn, saalcruge der ikke var noget Organ, gjennem hvilket Landets Me
iling derom künde erfarcö, ikke indlod sig paa at söge bine
Frihedcr ophccvede. Forsaavidt den vilde have gaaet UnderhandlingenS Bei, vilde sandsynligviiö de Vedkommcnde have
spcrndt Buen for holt; at lade Godtgjorclsen beroe paa Dom
ekler Taxation, vilde Heller ikke have vcrret lidet betcrnkcligt;
men nden videre at paabyde Frihedeus Ophcrvelse mod en Erstatningssum, som Lovcn paa Slump fastsatte, vilde have havt
et Prceg af Vilkaarlighcd, som Negjeringen fkyede og burde
stye. Derimod var nu, da Köngen havde kalvet sit Folk til
raadgivende Medvirkning, Ophcrvelsen af hine Frihcder, der,
som mcldt, var den forste Betingelse for et lilforladeligt Toldopsyn, og for LoSningen af de Baand, der hvilcde paa Samfcerselen mellem de nnder Köngens Cepter forencde Lande,

O phavelfe ssnlde gaae de Privilegerede

narm ere end ved h iin Lei-

tighed, maatte der altsaa i al F a ld giveS E rsta tn in g for det, F r ihedcn hidtil havde vceret vcrid.

Dette v a r og det, som i 1838 biev

gjeunem fort; men forudcn at m an i en tidligere T id allerede derved h ar fandet Betankeligheder,
s>1»

til de Landffaber,

var

dog

udcn

T v iv l den ClaSse

varste M i s b r u g ) , v a r

hvortil der og navn lig med Hen-

der havde kjobt dereS Toldfrihed
af Toldfrie,

(o g det

der frcmkaldte de

ikke liden A n lc d n in g , saa vilde og E rstat-

ningens Bestemmelse vare fvrbunden med en V ilkaarlighed og Nsikkerhed, som m an frygtede.

der iovrigt mere og mcre ncrrmcde sig til en Statöeenhed, cn
cif de vcrrdigste Opgavcr for demie »ye Institution, hvori Negjcringen og Folket den Tid saae cn Vci til en heldig Udforelse af de indgribende Reformer, hvorlil Lovgivningen, og dct
HertugdommerneS langt mcre cnd Danmarkö, i adstilligc Grene
knndc trange. Det incialte vistnok forudsceö, at der vilde mode
rn bctydcnde Modstand, deelö fra Ridderstabet, HviS Klager
oder Krcrnkelse af SammeS formeenilige Selvbestatningsret
ingcnlunde vare forstummede, deels fra dem, der med P. H. L orentzcn*) svcermede for Nidderstabet som „LandsprivilegierneS
troe Depositaricr", om hvem det igje» burde sig Folket at
vcrrnc, deelö fra de Distrikters Side, HviS Toldprivilegier det
ogsaa gjaldt, deels fra det vist ikke ringe Antal Statsborgere,
som ikke bcvcrgedeö ved siige scrrlige Hcnsyn men af almindelige Grnnde frygtede for Folgerne af Lovgivningcnö Jndgriben
i erhvervede Nettigheder. Men paa den anden Side var der
dog et ret godt Haab om, at ikke Faa, selv af dem, om HviS
Privilegier der var Tale, vilde ved Overveielse af alle Sagens forstjellige Sidcr komme til den Erkjendelse, at bemeldte
PrivilcgierS Ophcevelse var saa nodvendig, at dereö Besibdere
burde finde sig den, imod cn saadan Erstatning, som Forholdetö Natur tilstedte, og endnu mere künde man vente at denne
Mening vilde finde Tilhcengere blandt ForsamlingcrneS ovrige
Mcdlemmcr. Det var vel ikke at haabe, at den vilde faae
Fleerheden for sig i begge Stcrnderforfamlinger, og dette naaedcS ikke Heller; men det Udfald Sagen fik i Stcenderne satte
dog, som allerede forklaret oven S . 2ö8—259, Regjeringen i
Stand til at gjcnnemfore sin Hensigt og det saaledeS, at den,
efterat den ved den under I ste Mai 1838 ndstedte Forordning,
der i fvranforte Hensecnde gik imod de Holsteenste men nogen
lunde steinte med de sleövigste Standers Fleerhed, havde paa--

See

den E leSvigffe

jevnfer mit S k r is t :
Heelhed" S .

39.

Stcendertidende

for

1836

S.

1 3 2 3 — 1324,

„for den danffe E t a t s Opretholdelse

i dens
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budt Privilegierncs Ophcrvelse mod Erstatning, men llden at
have fastsat noget om Maaden, hvorpaa de» stulde bestemmcö,
fik hele den vanstelige Sag jevnet ved mindelig Overeenskomst.
Den saaledeö ivcrrksatte Ophcrvelse af Toldfriheden i Forbindelse med den henstgtsmcrsstgere Jndretning af Toldopsynet,
som nu var blevet mnlig, forte strar til en meget betydelig
Forogelse i Toldindlcrgterne. Ogsaa tabte sig nu den Frygt
for Jndsmuglinger i det Store paa Statens Sydgrcrndse, der
havde bevcrget de danste Stcender til at cengstes for et friere
Samqvcm med Hertugdommerne. Dette heldbringende Udfald
vilde paa ingen Maade have vceret opnaaet, hvis Regjeringen
vilde have sat betydelige Toldforhoielser i Forbindelse med
Privilegiernes Ophcrvelse. I saa Fald vilde den foreflaaede
Lov, der da havde fort til forogede Byrder for Alle, have
sundet en saadan almindelig og levende Modstand, at der ei
künde have vcrret tcrnkt paa at scette den igjennem. Naar den
samme Lov, der erklcrrede Toldforholbene for ophcrvede imod
Erstatning, havde i det Hele forhoiet Toldsatserne, maatte det
og have soranledlget storre ErstatningSfordringer.
Men der var Heller ingen retfccrdig eller rimelig Anledning til almindclige Toldforhoielser i Hertugdommerne, da det
ikke künde noegteö, at de 'pdede deres forholbsmcrösige Bidrag
til den fcelleS Etats Udgifter*). Ester det Foranforte var
') See

„ F o r de» banste S t a t s

Opretholdelse

i

dens Heelhed" S .

2 8 4 — 285, h vor m an sinder Forholdet mellem D a n m a rk s og H e r
tugdommerneS Jndtcrgter opgivet baade med H ensyn til A nsattelserne I det i 1 8 4 l

udarbeidede, efter de foregaacnde A a r s J n d -

tcegter brregnede Norm al-Reglem ent,

og med H ensyn til de N e su l-

talcr, som de normest paasolgende A a r havde fremvilst.

D e t seeS

deraf, at Hertugdom m erncs B id r a g , ester begge Beregningsm aadcr,
bllver meget

antagellgt, men

efter den forste dog rigeligere end

efter den sidste, og det er i den Henseende bemerket, hvorledeS der
i de senere A a r

havde

fundet en rastere Frcm ga n g S tc d baade i

Beistand og l B e folknia g i D a n m a rk, end i Hertugdommerne, hvorved Forholdet af de indlrecte A fgifte rs B elob havde stillet stg noget
anderledes end

forhen.

Jm idlertid stod Hertngdom m ernes B i d r a g
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dct vistnok meget rigtigt, at Rcgjeringen ligesaa lidet i
den nye Toldlov for Hertugdommerne, hvortil der: sorelagde
disses Stcender Udkast, som i det samtidig dermed forelogte
Udknst for Tcmmark, gjorde sig til Opgnve at staffe Statsindtcrgterne en Tilvcert ved Toldafgifterncs Forhoielse, men
kun sogte at ndbringe det hidtilvanende Belob ved en billi
gere, for Handel og Jndustri tjenligere, og Afgifternes Erlceggelse mere betryggende Fordeling. Dette, der blev ridtalt
af de kongelige Commissarier, blev og af Stcenderne fastholbt ved alle dcres Forslag deels til Visse Satsers Formindskelse, deels til den deraf flydende Afgangs Dcekning ved
Forhoielse af andre. Finantserne havde vel den Tid ikke endnu
endnu i et storre Forhold til D a n m a rk s efter den Finantsoverstgt,
der kort forend StcrnderneS ferste Sam m entrcrden blev kundgjort L
(Lollegialtidenden for 1835 S . 6 2 9 — 633, storstedeels beregnet efter
Middeltatlet for de 5 A a r 1831— 1835.

Herester v ar H eltugdom 

merneS B id r a g cndog en D eel over K mod D a n m a r k s ,
lidet over det,

der soarcde

til

altsaa Lkke

Folkemcengden, og paa

lignende

M a a d e forholdt det stg efter de i de senere Aargange af C ollegialTidtndcn mcddeelte Overstgter over d» virkelige Jndtcrgter saavel i
1835

som

i

de nccrmest folgende A a r.

D e t vilde vcere en utidig

Vidtloftighed, om jeg her vilde gaae ind paa alle de Nndersegelser
cg O p ly s n in g e r ,

der kunne

tjene til F o rkla rin g af diöse Forhold,

der for den, der ei er trcengt ret ind i samme, turde vcere temmelig paafaldende.

K u n den Bemccrkning ffal jeg gjore,

vedaarsag, hvorfor Jndtcrgterne

af Hertugdommerne

at en H o -

i hine celdre

A a r trcede frem som forholdsmcesstg hoiere end i de senere, er at
der da L de danske L a n d filt e r s Belob

forteö til A fga n g 820 ,00 0

Nbd., som den T id maatte afgiveS til Dcekning af det Seddelbelob,
som Nationalbankcn i 1818 o ve rto g , men

at denne S u m

i Folge

den i 1838 med Banken Lrufne OvereenSkomst siden blev indskrcrntet til 328,000 Nbd.

Herved m aa jeg tillige henvise til forna'vnte

S k r is t S . 3 2 9 — 331, h vor det findes antydet, hvorlcdes der i disse
forskjellige S u m m e r , som Landdistrikterne
afgivet, deels fremtidig

have

blandt Skatte rn e , i det Hele indeholdes
det Hertugdommerne ellerS
paa S a m m e

i D an m ark deels bave

at afgive udcnfor det, der er opfert
et passende Vederlag for

vilde have udredet for meget ved den

tagte Andeel af Wankens B yrd e r.
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opnaaet en alveles tilfredöstillende Tilstand, men denne var
dog ingenlunde saa uheldig, som alle fire Stcenderforsamlinger
ved Forelcrggelscn af ovenmcldte Oversigt opfattede samme.
Del viste sig ved den feuere Opgjorelse af de virkelige Jndtcrgter og Udgister i 1835, at de endog havde givet et ikke
nbetydeligt Kassc-Overskud, istedetfor den i hiin Udsigt
beregnede Underbalance (Coll. Tid. f. 1837 Nr. 55), og fljondt
der, ester hvad der findcs forklaret i den feuere Opgjorelse for
1836 (Coll. Tid. for 1838 Nr. 28), i hiint Aar dcsuagtet
antogeS at have vceret cn FinantSunderballanee, saa var
dette dog gründet i den Forndscrtning, at de 820,000 Rbd.
(henimod det fiirdobbelte af hiin Underbalance), som Statcn
den Tid i cn Rcrkke af Aar flulde afgive til Nationalbankeil
til Losningen af dcnnes Sedlcr, blcv regnet til Aarets Udgifter, »den Hensyn til deres Egcnflab som Gjceldsafvrag. I
de sidstc Aar af Frederik den Sjettes Regjering sorbedrede
Ballancen sig Aar for Aar; alleredc i 1837 viste der sig, nagtet
de 820,000 Nbd. med deres fuldeBelob endnu vedbleve at regneS til Aarets Udgiftcr, et betydende Finantsoversklid (fee
Coll. Tid. f. 1839 Nr. 12); og saavel i denne Kongcö sidste
Aar, som i Christian den Ottcndes hcle Regjeringstid, gik Finantserne mcrc og mere frem. Finantstilstanden var saaledcS
allerede, da hine Toldlove sattes under Omhandliiig, paa en
god Bei, hvortil Regjeringen ikke uden Foie turde seette Haab,
nagtet den ingenlunde turde vente en saa hcldig Fremgang,
som Tiderne siden bragte med sig. Men selv under ringere
Ndsigter maatte Regjeringen erkjende, at den ikke, uden indlysende Nodvcndighed, burde foroge de paa Undersaatterne hvilende Afgiftsbyrder, hvilke, nagtet de Lettclser, som den ester
den lange KrigS Ophor efterhaanden havde tilstaaet, endnu
vare temmelig hoie, men at den bedre Finantstilstand burde
tilveiebringes deels ved Besparelser, deels ved den Tilvcert »
de indirecte Afgifters Belob, som lod sig vente af Velstandens
og Erhvervets Udvikling, hvortil glcedelige Spor allerede begyndte at vise sig, men som dog i flere af sine Hovedretninger
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ikke var kommet videre, end at man jo maatte vcere bange sor
at bcbyrde den mcd forogede Skatter.
Hvad Stcenderne angaaer, da var der Intet, som de med
storre Styrke og Eendrcrgtighed udtalte, end at Folket ei künde
taale nhe eller forhotede Afgister, men derimod trcengte til Let
telse i disse, og at Desparelser vare det eneste Middel, hvorved
Finantserne, hvis Tilstand de fandt langt mere fornroligende
end den i Gründen var, künde ophjcelpes. Hvad de i saa
Henseende med stör Kraft og Dygtighed udtalte, fandt almindelig Gjenklang ovcralt i Landet, ligesom det ikke kan miskjendes, at det, efter hvad der da forelaae, var i det Vcrsentlige
berettiget.
Foruden at nu alt det Anforte vifer, at der til hiin Tid
ikke var at tccnke paa cn gjennemgribende Forhoielse af Toldsatserne, saa lidet i Hertugdommerne, som i Danmark, vare
der og andre Grunde, som for Meblikket vilde gjore en iudbyrdcs Toldlighcd aldcleö utilraadclig. Det er (S. 408) bemcrrket, hvor sta-rkt navnlig Dstisterneö Stcenderforsamling
yttrede, at den Beskpttelse, som nogle vigtige Jndustrigrene
node ved hoi Tolv, ikke uden efter en »reget lang Forbcredelse
künde undvcereS. Men omvendt at indsore disse hoie Toldsatscr i Hertugdommerne, hvor man ikke havde kjendt et saa
ndstrakt BeskyttelseSsystem, vilde saa meget mere have vceret en
Urimelighed, som man ogsaa her var enig om, at de i stg
vare uhensigtsmecsstge og efterhaanden burde nedsceltes. De
vilde og, baade paa Grund af HertugdommerneS Beliggenhed
og fordi de vare uvante, selv efter Toldprivilegiernes Ophahcevelse og den bedre Jndretning af Tolvvcesenet, som fnlgte
derpaa, endnu vanskeligere have ladet stg overholde der end
her. Der vilde og heri have vceret saa meget storre Uretfcerdighed, som den Bcskyttelsc, der havde vceret givet til Fordeel
for danske Fabriker, tildeels og for privilegercde Handelsindretninger i Kjobenhavn, ingenlunde havde vceret til Fordeel for
de fcelles Finantser, men disse tvertimod, navnlig i den celdre
Tid) da Beskyttelsen blev ydet ved Jndforselsforbud, havde
r?'

vcerrt Statökaöscn til et hoist bethdeligt Tab*). For en Deel
havde endog deslige bcstyttcnde Forholdsregler ogsaa nmiddelbart vcrret Hertugdommerne til Byrde. Eiidmi da Stcendernc
forste Gang bleve samlede, var dcraf tilbage den hole Tolv
paa Thee, der kom til Köngens Lande ad anden Bei cnd
med det asiatiste CompagnicS Skibe, hvilkcn Haie Tolv doq
blev nedsat da de npe Toldanordninger traadte i Kraft, idet
Statskassen havde paatagct sig at holde Compagniet ftadeölost for det Tab, det künde live ved at dcnne Nedscrttelse
traadte i Kraft inden Iste Mai 1843, hvormed dcts Retligheder ophorte (Kgl. Resol. af 27de Octbr. 1837)**). Lidet
lccngere vcdblcve endda de Jndstrankningcr, der i Overcensstemmclse med de under 16de Juni 1797, declS for Konge-rigerne, dcelö for Hertugdommerne udkomne Forordninger***)
hvilede paa de» ostindiffe Handel, hvoriblandt at alle med
kongelige Undersaatters Skibe indbragte Barer fra Ostindien
stulde losseö i Kjobenhavn og der forhandles ved Auclion, hvilket forst blev ophcrvet ved Placat for Danmark og Patent for
Hertugdommerne af 22de Marts 1844****)
Som bemcerket vildc, forudcn ubetinget Lighed i Toldsatser, ogsaa cn lige Afgift paa BrecndeviinS Tilvirkning havc
vcrret en aldeles nodvendig Betingclsc for at lade Tolvgrcrndsen »nettem Danmark og Hertugdommerne falbe. Denne Slf») S e e oven S . 7 7 - 7 6 .

»») See Ny C-ll. Tid. for »842 S . 450.
»»») Forordningen for Hertugdommerne »indes i den chronologijke S a m 
tig for 1802 A n h a n g S .
»»»") S e e

Ny

Colt.

Tid.

for

185 ff.
1844 S .

4 0 l — 405

Ste de r af de forskjcllige Stander-Tidender.

De

og de der anferte
fie»1« og vigtigste

as de celdre Jn d fo rsc lsso rb u d , der senere vare forandrede til hoi
Jndforselstold, vare dog indgrcriikede til D a n m a rk og vedkom hverken N o rg e eller Hertugdomm erne (fee oven S . 80).

O g sa a det i

den seneste T id til Bejkyttclsc for den danffe Papirfab rikation udgivne
Udforselsforbud mod Klude v a r indstrcenket til D an m ark, men gjaldt
som

Folge deraf og lldforsierne

J a n u a r 1825).

til Hertugdomm erne

(P l,

26de

gist har vist nok sine meget anbefalende Eider, og det var
alt for lcrnge siden af indsigtsfuldc Mcrnd i Hertugdommerne
httrct, at den, mod Ophavelse ekler Nedsattelse af andre mere
trykkcnde Afgifter, endog künde vare onskelig. I den forste
sieövigske Stamderforsamling frcmkom og et Medlem af GodseierklaSscn mcd Forslag om en BrandeviinsskatS Jndforelse
imod Tallotteriets og Kopskattens Afskaffelse *), og stjondt det
vcd en Slemmefleerhed, hvis Tal ei er angivct i Stcendcrtidendcn, blev bcslnttet, ikkc i den Anledning at nedscrtte en Comitcc, saa var Sagen dog ei uden Understottclse, og den
Stenimefleerhcd, hvormed den blev sorkastet, synes efter den
Maade, hvorpaa den er bctegnet, sammenlignet med den der
scedvanlige Ndtryksmaade, ikke at have vcerct meget betydelig.
Men der var dog alveleö ingcn Udsigt til at en Brcrndeviinöafgift, og det i en saadan bestemt Skikkelse som et Lovudkast
maatte have havt, knnde have sundet en nogenlunde tilstrcrkkelig Stemning for sig. Man var den Tid ingcnlunde her i
Danmark paa det Rene om den, saavel for dcnne Jndustrigrecn, som i de mange retlige og statsoeconoiniste Heusyn, som
dervcd frembyde sig, ijenligsteOrdning af Brcrndcviinsvcesnet og
dets Beskatning. Forordningen af Iste Februar 1797 havde
vel opgivet den «ldre Regel, hvorcfter enhver Kjobstadindvaancr var bercttiget til at brcrnde Brcrndeviin, mod at erlcegge
de anordnede Formalingöafgiftcr; en Net, hvoraf der gjordcs
et udstrakt Brug. Ikke lcrnge efter begyndte Negjeringen at
fordre en vis Sterrelse og Jndretning af Nedskaberne som
Betingclse for det faulige Borgcrstab, hvoraf Berettigelse til
Brandcviinsdrift nn var blcvet betinget. Nogle Aar sencre
blev Afgiften, der forhcn udelukkcnde hvilede paa det Materiale,
der behandleves, for en Deel lagt paa Nedskaberne. Men i
alt dette indeholdleS dog kun en svag Spire til den bedre
Tingenes Orden, der siden mere og mere uddannede sig. I
1824 blev der ved kongelig Bcfaling af 13dc November an-

)
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ordnet en talrig Commission til at nndersoge, hvorvidt det
künde voere tilroadeligt, at Landbrcrndericr bleve tilstedede imod
en passende Redskabsafgist; men Hensigtcn hermed var dog
ncermest kun den, at standse de Smugbrcrnderier, som i de for
Kornafscrtningen saa ugunstige Aar fta 1820 af vare blevne
endnu hyppigere i Visse Egne af Jylland end de allerede foryen havde vcrrct. De enkelte Forflagspunkter, der efter den
kongelige Befaling skulde scettes under Ovcrveielse, vare og
alene beregnede paa at afhjcrlpe dette locale Onde. Man
vilde, om de vare blevne til Love, neppe have bragt Sagen i
en for den omhandlede Jndustrigreen eller for Statskassen
onflelig Forfatning. Ester mange Overvcielser, deels i den
befalede Commission, deelS i vedkommende Regjeringscollcgier
og Statsraadet'), blev det og erkjendt, at man for at naae
hiint Formaal maatte gaae en ganfte anden Bei, nemlig blot
give Udsigt til at erholde scrrlige Bevillingcr under Visse sccrdeleS Betingelser. Heroin blev der under 19be August 1835
givet en kongelig Resolution, der blev bragt til offentlig Kund
flab. Men, ligesom denne Resolution kun havde samme indflroenkede Formaal, som ovenmeldte Commissarial-Befaling, saaledeö blev den lcenge uden Anvendelse, deels fordi der i Anledning af
Samme viste sig en temmelig almindelig Forstemning, der ogsaa ndtalte sig i de kort Tid efter sammentraadte Provindsialstccnder, deelS fordi der i de Egne, hvori det til Smugbrceuderierö Asflaffelse havde vceret onfleligt, manglede Lyst og Mod
til saadanne Anlcrg, og det uagtet den i Reflriptet bestemte
Afgift under en taalelig god Drift ingenlunde vilde have
holdt Ligcvcegt mod de Afgifter, Kjobstadbrceiiderierne efter en
anden Maalestok havde at udrede. Forst i 1840 blev der
gjort en liden Begyndelse med flige Bevillingcr, og imidlcrtiv
var det allercde fnndet fornodent vcd Resolution af 26de Fe
bruar 1838 at forhoie den ved Resolutionen af 1835 fastfatte

") Ogs-ia jcg kom til, som Generatprocureur, paa Finantsmilnstcrens
Bcgjirring, nt nfgive Betccilkning vver Sage».

Afgift; dog tildeels med Undtagelse for Jyllaud indtil lste
Mai 1843. Ved kongelig Resolution af lste Marts 1843
(Placat af 4de s. M.) blev, under Betingelse af visse Jndretninger i Brcrnderiet, yderligere Skjcerpelse gjort i Afgiftsreglerne for Landbrccnderiernc, for at bedre Ligevccgt mellem dereS
og Kjobstadbrcrndericrnes Vilkaar künde tilvciebringes; ligcsom
der og feuere flere Gange flete Forandring i Betingelserne
for Landbrcrnderierne. Ogsaa med Hensyn til Afgifterne for
Kjobstadbrccnderierne, stete der saavel ved den i de forste Stcenderforsamlinger forhandlede Forordning af 22de November 1837,
som siden, Forandringer. Alt dette vidner vistnok om RegjeringenS uafbrudte Omhu for at give denne baade for Statsindtcrgterne og i andre Hcnscender vigtige Sag en fuldkommen Ordning, men det vifer tillige, at den ikke var kommet
til en sikker Erkjendclse om, hvorledes Sagen rettelig var at
ordne.
' Endnu storre Usikkcrhed var der i den offentlige Mening
om hiint Anliggende. Den Udsigt, der i 1835 blev givet til
bevilgede Brcrnderier paa Landet, foruroligede Kjobstcederne
«den at opvcekke nogen Tilfredshed paa Landet. I Dstifterne
ndtalte Stcrnderne sig med stör Stemmcfleerhed for at Brcrnderiencrringen fremdeleS stulde blive Kjobstcederne forbeholden, og
at der saaledeS ikke for Dernes Vedkommende stulde gjoreö
Bnljj af Resolutionen. I Jylland var der derimod en udbredt Stemning for en andcn og storre Frihed for Landbrceuderier, cnd den Resolutionen af 1835 havde vitlet give, tildeels
cndog for en ganste almindelig Frihed, og det selv om den
Jndtcegt, Skaten derved vilde tabe, maatte dcekkes ved et Paabud paa Hartkornet, nogct som man ellers i saa hoi Grad
styede. Men om de ncermere Betingelser for denne Frihed
vare saavel i hiue forste, som i de ncermest paafolgende Stcenderforsamlinger, Meningerne saa deelte, at det ei künde komme
til nogen Petition. Af alt dette er det klart, at Sagen om
Brcenderiers Jndretning og Bestaining til den Tid da den nye
Toldlov for Hertugdommerne forclagdes, ingenlunde var kom
met til en saadan Modenhed i Danmark, at man der sandt
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noget sor sig der künde Kruges som Grundlag for SagenS
Ordniug i Hertugdommerne. Del vilde saaledes have vcrret
holst uklogt, om Regjeringen havde villet gjore den, navn-lig med Hensyn til Privilegicrnes Ophcevelse allerede noksom
vanskelige Tolvsag, endnu vanskeligere ved at scrtte den i
Forbindclse med et Forslag til cn Brcrndevilnsbeskatning, et
Anliggende, der og med Hensyn til de bestattende, tildeelö mcgcn Tvivl og MeningSulighed underkastedc Beretligclscr, havde
sine scerdeleS Vanskcligheder i Hertngdommerne. Men selv om
man var kommet aldcles paa det Rene om en Lov, der paa
den hensigtsma'ösigste Maade ordncve Berettigelserne til at
brcende BrccndevUn, saavelsom deAfgiftcr, der stuldc svarcs af
dciuie Drift, saa var der dog endnu den Knude tilbage, no
genlunde at betrygge Afgifternes rigtige Erlcrggelse. Det stod
sig den Tid endnu meget miöligt hermed i Jylland, hvor
Jndskrcenkningcn og Afgiften dog var saa gammcl. Baade
hvad oven er anfort om de Skridt, Regjeringen gjorde for at
faae lovlige Brcenderier indforte paa Landet, og hvad der i
den Anlernling forcgik i Stamdernc, saavelsom de Eftcrretningcr vi have om Brcendeviinsafgistens Belob, vidncr om den
störe Udstrakning, hvori Brcendeviinsbrcrnden i flere Egne af
Jylland drevcs i Smug. Adskillige Aarsager virkcde dog i de
folgende Aar en al Forvcntning ovcrstigende Aftagcn af dcnne
Afgifisbesvigelse. Jmidlertid blev det endnu 1845 ansect fornodent al indfore en betydelig Skjcrrpclse i de invgribende
og med sccr ubehagelige inqvisitoriske Forholdöregler forbundne
Forbud mod Besiddclse af til Brcrndeviinsdrift brugclige Redskaber, hvormed det almindelige Forbud mod Brcenderier paa
Landet allcrcde sorlcrngst var omgjcrrdet (Forordningen 14de
Mai 1845). Dersom det ellers cndog havde vcrret gjorligt,
i Forbindelse med den nye Toldlov for Hertugdommerne, at
have indsort cn Afgift sannnesteds paa Brcrndeviinö Tilvirkning, saa vilde man dog paa ingen Maade have veeret istand
til nogcnlundc at betrygge samme mod Bcsvigelse, og «den det
vilde det vcrre blcvet til Skade baade for StaiSkasscn og for

Brcrndericrne i Danmark, om dctte var blevet aabnet for afgiftSfri Jndforelfe af Brcrndeviin fra Hertugdommcrne.
Det vildc saalcdeS fra mange Sider have rcrret c» stör
Forkeerthed, om Lovgiveren i 1835 og 1836 havde gjort sig
til Opgave for Tieblikket at frembringe en Toldeenhed imcllem
Danmark og Herlngdommerne. Dcr var derimod baade
Klogsiab og Kraft i det Skridt henimod Veite Maäl, hvortil
Han indskrcrnkede sig, og som Han, trvdS al Modstand, hclvig
forte igjenncin. Der bleve iovrigt adskillige Tolvforstjeller tilbage, der ikke künde hivledeS fra det Beflyktelsessystem, som
mail ei vilde opgive i Danmark og fornuftigviiS ei knnde
tanike paa at udvive til Hcrtugdommcrne. Men ogsaa disse
Fvrstjcllcr vare byggede paa Grunde, som man ikke kan »crgte
Betydning, om det end med Hensyn til cnkelie Tolvsaiser kan
vcrre en Deel Tvivl nnderkastet, om man alvcles har truffet
det Rette. Nogle af de Artikler, der bleve ansatte til forstjellig Told, navnlig Silketoier, vare af saa lidet Omfang i
Forholv til Bcerdien, at en Tolv, som lod sig overholde i
Danmark, cfter Holstccns Grcendse- og Naboforhold, vilde indehvlde saa stör Fristelse til Jndsmugling, at StatenS Jndtcrgtcr lct knnde blivc ringcre ved den hoiere end ved den lavere
Tolv. Hvad de ovrige Gjenstande angaaer, som rigtignok
indbcfatte nogle af de meest betpdende ForbrugSartiklcr, nemlig Spiriluosa og Vine samt Kaffe, saa udgjorde den i Dan
mark til den Tid gjcrldende Tolv for disse en hoiere Procent
end den, som den nye Toldforordning i Almindclighed lagde
til Grund (10 Procent). Den blev vcl for en stör Deel af
disse Pa rer ogsaa noget ncdsat i Danmark, men her i Nigct
at gaae saa dybt ned, som den vcdtagne almindelige Regel
mcdfortc, vilve have sort til et Tab for Finanlserne, som disse
ikke knnde have taalt, mcvenS man ikke knnde have nogen
Frygt for, at de valgtc Toldsatscr her knnde soranledige betydclige Besvigelser. Den danste Tolds Storrelse for Spirituosa og Vine var deöuden for en stör Deel begründet i den
paabudne hoie Afgift paa Tilvirkning af Brcrndeviin, der ellerS
vilde komme i et nfordcelagligt PriiSforhold til de frcmmede

Drikkevcirer, der i det Hele have storre Beerb*). I Heringe
dommerne vare Forholdene i alle sornccviite Henseeiider en
Deel andcrledes, og hertil kom, at Tolden for hine Barer ikke
künde scetteS hoiere, end det stete, naar Bercgningen stulde
udbringe det Resultat, at Afgifternes Belob i dereö Hcelhed
under den nye og bedre Fordeling kun stulde ndgjore det
Samme som hidtil, medens i Danmark denne Grundscetning
vilde verre blevet forstyrret, saafrcmt der var blevet tilstaaet
storre Nedscrttelse i den hidtil paa bemeldte Barer her i Niget
hvilende Told, end den der indeholdtes i Udkaftct.
Bi komme nu til den Deel af den ved Forordningen af
Iste Mai 1838 gjennemforte Toldreform, som man i de sencre
Tider har villet frcmstille som en nhort Begunstigelse for Hertugdommerne til Skade for Danmark; den gjcnstdige frie Jndforelse af hinandcns Frembringelser (sce oven S . 405—406).
Man har vel neppe noget imod denne Gsensidighed, forsaavidt
den medforte, at Hertugdommcrnes raae Produkter künde indgaae frit i Danmark mod Erlcrggclse af Consumtion, naar de
indforleS til consumtionSpligtige Steder, ligesom man og spncs
at finde sig i at dette ogsaa gjaldt om deraf tilberedte Barer
med Undtagelse af Brcrndeviin, Dl og Eddike, der havde at
erlergge Jndforselsconsumtion, om de end indfortes i consumtionsfrie Stcrdcr, navnlig paa Landet. Men dcrimod besvcrrer
man sig bitterlig ovcr den toldfrie Jndforsel, der med en
temporair Undtagelse med Hensyn til raffinerede Sukkere, blev
indrommet alle i HertngdommerncS toldpligtige Steder tilvirkede Manufaclur-, Fabrik- og Handelövarer, naar det bchorig
godtgjordcö, at de der vare tilvirkede, iftedetfor at der cfter
Forordningen af Ifte Februar 1797 § 4 Litr. b stulde i saa')

D e n bctpdelige Nedsattelse,

der ved Lov af tste Febr. 1 8 5 t blev

tilstaaet paa V in e og frcmmcde S p iiit u o s a , turde ogsaa i foranforte Henscende have sineBetamkeligheder (S e e LandsthingStidenden
for 1850 2den S e s s io n S . 2 3 2 5 — 2328).
Anlednlng
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til denne uventede Asgiftsnedsirttelse kan laseS i Fvlke-
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banne Tilfcrlde erlcrgges halv Told (Forordning for Danmark
§§ 18 og 19, for Hertugdommerne §§ 6 og 7). De danfke
Stcenderforsamlinger yttrede ogsaa i sin Tid Betcrnkcligheder
herved, men bisse vare hentede fra de Tilstanbe, som bleve
afloste veb den nye Toldlovgivning. For bet forste blcv l>en
forrige ntilstrcekkelige Tolvcontrol tilborlig styrket veb Privile-gicrncS Ophcevclse og den hele nye Jndretning, der indcn Forordningcn traadte i Kraft blev givet Toldopsynet, og hviS
Paalidclighed Toldindtcrgtcrnes Tilvcert bekroeftede, derncrst var
Tolden paa de raae M atcrialier, som tilforteS fra
Udlandet, nu sat fuldkommen lige ved begge Toldforordninger. Ligeledcs blcv paa en enkelt Undtagelse ncrr,
men som netvp var til Fordcel for den vanste Fabrikation,
intet Ndforselsforbud tilbage, ciheller nogen Forstjel i den Udforselötold, som blev vedligeholvt, hvorved de indenlandfle Materialierö Priis künde nedflcmmcs i den ene Statsdeel fremfor
i den anden. Det künde saaledes ikke bestaae med relfcerdig
Gjensidighed, om, medens alle danste Jndustrifrembringelser
frit künde indfores i Hertugdommerne, bisse ikke uden imod
Tolv stnlbe have kunnet indfores iDanmark*). Med en saadan Ulighcd künde Regjeringen end ikke anständigen eller med
anden Udsigt end en ecnstemmig levende Modstand have bragt
den paatcenkte Reform i Toldlovgivningen for Hertngdommerneö Stcrndcr. Der er vel med Hensyn til den fordeelagtige
Asscctniiig til Danmark, som dcnne Gjensidighed aabnede en
Green af Hertngdommernes Jndnstri, udtalt den mcrrkelige
Dom, at der opstod et Forhold, som ikke eristcrcde noget anbei
Sted i Europa, men som alene künde finde sin Mage i de
Forhold, hvori de enropceiske Stater som oftest have stillet stg
til dereö Colonicr **). Men om end det, man lcrrcr om GjensidighedcnS ovcrveiende Fordeclaglighed for Hertugdommerne,
var bedre begründet end det, efter hvad der i det Folgende skal

'1 S e e Colt. Tid. f. 1838, S . 753, Note.
")

Folkethiiigstidcndeu for N igsdage n S Lden S e S jio u i 1850, S . 38.

blive oplyst, var, saa vildc det dog vcvre ubefoiet der! at finde
noget, som künde rctfcrrdiggjore den foranforte Cammenligning
med Coloniers Bchandling. Derimed vildc cn saadan, mm i
en ganfte omvmdt Nctiiing, med ged Feie kunne havc vcrrct
anbragt, saafremt den crlvre undcr de davcrrcnde Tidsforhold
ret vel begrundede Forstjel havde vcrrct overfert til den nye
Toldlov, der netep ferandrcde alt hvorfra den maalte henke
sin Berettigclse.
Det kan imidlertid, som vi snart ville faae at see, knn
fra et meget indskrcrnket statSoeconomifl Standpnnkt, og med
Overseclse af flere klare Kjendögjerninger, antagcS at have
sin Nigtigbcd med den störe Skade, sein Gjensidigheden mrdforte fer Danmark, ferdi Hertngdemmerne havde flere Jndustrivarcr at fere hertil, cnd vi knnde bringe dem. Om
end saa var, da knndc dette dog ikke hidledes fra nogensemhclst Lovbegnnstigelse, som Hertngdemmerne nede cntcn i
AfgiftsvceSnet ellcr i andre Bctingclser fer Birksemhedcns Ndvikling. Bilde man stge, at den ConsnmlionSafgift, som de
danste Kjebstcrder vare underkastcde, maatte giere Arbeidet
sammestcdS kostbarere, saa maa det erindreS, at man omvendt
j Hcrtngdemmet SleSvig eg i den altiv kongelige Andeel af
Holstcen havde Kopstattcn (lA Rbd. fer hvert Menneffe over
12 Aar i Kjobstccdcrne og over 16 Aar paa Landet*)), hvilken Skat, om den cnd udgjorde lieget mindre fer hvert Hevcd
end Kiebstadcensnmtioncn, saa igjen hviledc ikke blot paa Kjobstcederne, men ogsaa paa Landdistrikterne, hvor den arbeidende
Klasse i Danmark ingcn directe Afgift har at bctale til Sta
te». For ikke at forbigaae Reget, som i hiin Relning knnde
lade sig anfere, maa dog endnn bemcrrkeS, at blandt ArbeidSklassens Forbrugsartikler blev Kaffe i Hertngdommerne cn ringere Afgift undcrgivet end i Danmark (ncmlig knn 2 Skilling
sor Pundet, medcns den her var 3 Skilling) og at det her

" ) S e e oven S . 5 7 ,

der v ife r,

at dciinc Fvrskjcl s«rft ved en F v r -

o rrn iiig af 1823 blcv indfcrt i Hertugdem mernc.

holt bcflattede Brandcviin dcr saa godt som ingen Afgift bar.
Men dm Jndflydelse, som saadan AfgiftSforskjel kan faae paa
Jndustrianlags Bekostelighed, er dog kun ubewdelig inod de»,
som andre Stedforhold kunnc sorc mcd sig, hvoriblandt og
Communeafgifterne, hvilke i AlmindeligheV vare hoierc i Hertngdommcrne cnd i Danmark. Man secr og, ar cn stör Deel
Jndustrianlcrg have havt nok saa god Frcmgang i Kjobstadernc
som paa Landet, og navnlig i Hovcdstaden, hvor dog baade
Consumlionen og Brandeviinöafgiften saavelsom BvgningSskattcn vare hoierc end andetstedS, ligesom og de storre Communcafgifter og mange Fornodenhedcrs storre PriiS bidrage
til dcr at forhoie ArbeidSlonnen. Men dct var deSuden en
Kjendsgjerning, at ArbeidSlonnen i Hertngdommerne stod rigcligt saa holt som i Danmark. Jeg kan i saa Hcnseende beraabc mig paa en Ultring i den forste jydske Standerforsamling af en Mand, som fremfor de Zieste var istand ril at
iagttage og rettclig bcdomme Forhold af dette SlagS. Ved
at ndvikle, hvorledeS den lange Tid, dcr ndkrccvcs til Hjein-stedSrclS Erhvcrvelse mcllcm Danmark og Hertngdommerne
indbprdcö, stjondt sclve Bcstemmclsen er aldeleö gjensidig, dog
i dcnS Birkning var nfordeclaglig for Danmark, »avulig
Jylland, paaberaabte Sliftamlmand Grev Sponncck sig, at
den hoiere Arbcivöfortjencste bragte Mange fra Norre-Jylland til at söge den nordlige Deel af SleSvig, hvor man be-hovede dercs Tjeneste til at erstatte den Deel af Sammes egen
Bcfolkning, der drog til de sydligere Egne i Hertngdommerne
for at erholve den cndnu storre Lon, som dcr var almindelig*).
Dct künde alisaa kun vare ved cn bedre Drift cller som
Folge af tilfaldige for et vist Jndnstrianlag günstige Omstandighedcr, hvilke Lovgiveren ei kan behcrste, at cnkclte slige An
lag trivedeS saaledeS i Hertngdommerne fremfor i Danmark,
at deres Frembringclser bleve bedre eller priiSbilligerc. Men
for en saadan AarsagS Skr-ld at holde Hertugdommerncö
Frembringelser borte fra de danske Markedcr, vilde have varet
S e e V ib o rg e r St«ndert!denbe for 1836 Ifle R»kke S .

132.
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mod al Net og Billighed, og. Sagen rct overveiet, til Skade
paa bcgge Sider endog i maten'el Hensecnde. Det vilde og
have forraadt cn fuldkoniineii Mangel paa et sundt og nogen
lunde ndvidet politist Blik.
Den Artikel, hvis tiltagne Jndforsel til Danmark fornemmclig har givet Anledning til at angribe hiin Bestem
melse i Forordningen af 1838, er Uldengods, hvis Tilvirkning
i Hcrtugdommerne stk et stört Opsving ved den Abgang, der
aabncdcS Samnie til afgiflsfri Afscetning i Danmark, hvor
den hoie Tolv paa fremmed Klcede og andre uldne Varer gav
den et bcdre Marked end den havde hjemnie, hvor de fremmede Manufactnrvarer künde indforeö mod cn mere maadeholdende Told
mod den danste). Men hvad der blcv tilstaaet de flesvigste og Holsteenste Jndustrivarer, var dog kun
e» lige Adgang til de danste Markeder med den, som de danste
Jnduftriefrembringelscr npde paa de flesvigste og holsteenste
Markeder. Det kan kun vccve den scerdclcs Kraft og Dygtighed, hvormcd Klcedefabricationen blev dreven paa nagle Stcder
i Hertugdommerne, der forstaffede den cn betydclig Afsa'tning i
Danmark. Dette har vistnok vcrret til nogct Afbra'k for de
danste Fabrikherrer, som paa det SlagS Klcrde, hvormed de
befattcde stg, havde cn Toldbestyttelse, der saa godt som ganste udelukkede Uvlandet (See oven S . 410—411). . Men det
har igjen vceret til Fordcel for Forbrugerne i Danmark, at
Prisen ved HertugdommerneS Concnrrence er blevet lavere
end cllers. Ligesom der ikke var nogcn Ulighcd i Betingclserne for en lonnende Virksomhed, der künde scrtte vore Klcedefabrikcr ud af Stand til at holde Priser med Hertugdommer
nes, saalcdes er det og en Erfaring, at de ingenlnnde bleve
odelagte ved Forordningen af Iste Mai 1838, men tvertimod
fra den Tid af have havt cn glcedelig Fremgang. Ester al
Sandsynlighed er Forbruget af Klcrde, navnlig dcrved, at de
Toier, som Bondestanden i crldre Tider brugte, efterhaandcn
ere gaaede af Brug, endog tiltaget i et storre Omfang end
det, hvori denne Artikel er blevet oö tilfort fra Hertugdom-

431
merne. Denne Concurrcnce mcicitte og vcere en gavnlig Spore
for vore Fabrikanter til at stride frem i deres Bedrist, ligcsom
de og i Scerdclcshcd maatte lcrgge Mild paa at kuime holde
Priis mcd Fabrikerne i Hcrtugdommerne, hvor man ikke var
vant til den hole Toldbeskyttelse, hvorpaa de danske Fabriker
knnde gjore Regning. At n« den danske Klcedcfabrikation ikke
lcrnge er blevct tilbage men meget vcl har formaaet at ndvikle
sig nnder de Toldforhold, somForordningcn af Iste Mai 1838
fremkaldtc, dcrom har man et uforkasteligt Vidncsbyrd i de
oven S . 4l0 oinmeldte Forhandlinger, der i 1846 forcgik i
Provindsialstcenderne angaaende den fra Regjeringcns Eide
foreflaaede Ncdscrttelse af Tolden paa Klerde m. v. Dct fortjener i den Hensccnde scrrlig at udhcrveö, at der ander disse
Forhandlinger cnd ikke fremkom noget Spor af Besvccring oder
den ved hine Forordninger aabnede Concurrenee mcd de sicsvigffe og holstcenske Fabriker, og det nagtet den da herskcnde
Spcrnding gav Besva'ringer af dct Slags let Jndgang, ligesom en Bcmcerkning om dct Afbrcrk, hiin Concurrcnce gjorde
de danske Fabrikanter, rct godt havde ladet sig brnge til Vcstyrkelse for den Mening, at man ikke burde gaae saa vidt i
at nedscrtte Beskyttclsestolden, som fra Regjeringcns Eide
var bctcenkt. Det kan ikke feile, at de Mcend i Stcrnderne,
som med levende Interesse for vore Klcedcfabriker toge Deel i
disse Forhandlinger, have vceret opmcerksomme paa, at Fabrikherrcrne vilde have et endnu bedre Udbytle, hvis der var
Told paa de i Hertugdommerne forarbeidede Barer, naar de
indfortes til Danmark. Dette laver sig saa meget mindre
omtvivle, som foruden flere forstandige og med de herhen
hörende Forhold velbekjendte Moend ogsaa en af vore dygngste
og mecst betydende Kloedefabrikanter havde Scede i det Udvalg, der blev nedsat i Viborg. Men man maa have fnndet
den ved oftmeldte Forordninger hjemlede gjensidige Afsoetningsfrihed saa naturlig og rctfcrrdig, at det ei künde falde dem
ind at beklage sig over den Formindskelse, den knnde foraarsage i de danske Fabrikers Erhverv, hvilket desuagtet var me-

get tilfrcdsstillende. En Art af Fabriker cr der cndiiu i Hertngdommcrne, som har havt cn temmelig bctydelig Afscrtning
til Danmark, nemli'g Cichoricfabrikerne. Mm Heller ikke denne
Afscrtning knnde givc »eget Stof til billige Klager; thi da
Jndsorsclötoldcn paa Cichorierodderne, i Overeenöstemmelse med
bemeldte Aiiordningerö alinindclige Grundsirtningcr, var den
samme i Danmark og i Hertugdommcrne, saa var dct kun
sordi Ingen havd« snndet Drift til at anleegge dcSlige Fabriker
her i Landet, at dets Forsyning med bemeldte Artikel faldt i
de slcsvigske og holftecnffe Fabrikers Hcrnder. DiSse koin det
iovrigt tilpaS, at Jndforelse af brccndtKaffe og Kaffesurrogater
fra lldlandet indiil 1447 (sec Placat af 9de Juni cfr. Ny
Coll. Tid. S . 529—530) var forbudt saavel i Danmark soin
i Hcrlugdommerne. Men foruden at der i Danmark var
samme Adgang til at bcnytte dette Forbud som i Hertngdommcrne, saafrcmt Nogen havde fandet sin Negning vcd et saadant Anlceg, var Forbudct fremkaldt ved et Hensyn, der laae
udenfor dem, som ellerS i Tvldsager komme i Dctragtning,
den ncmlig, at, som dct hcddcr i Forordningcn af 1sie Februar
1797, § 1Litr. k. „Brccndingcn gjor det umuligt at skjonne, om
fladcligc Ting, saasom giftige Urter og deöiige knnde vcere tilblandede". Gjenstandcn var iovrigt ikke af nogen stör Bctydenhed, og jeg enndrer Heller ikke, at den er blevet udhcrvet som
et Erempcl paa de Begunstigelscr, somToldlovgivningcn havde
givet Hertugdommerne; kun sor ikke at forbigaae noget, der
künde syncs at indeholde Stof for deSlige Klager, har jeg
taget dette med. Men det cr saa godt som ndclukkende Fabri
kationen af uldne og Bomnldötoier, hvorom Klagerne drciede
sig, og hvor lidet begrundcde de forsaavidt vare, turde vcere
tilstrcrkkelig lagt for Dagcn.
Der knnde paa den andcn Eide bcmcrrkes, at der og ere
danste Jndnstrigjenstande, som have cller have havt god Afscetning i Herülgdommerne. Dette gjcrldcr t. Er om Papir, og
med denne Fabrikation har det endog forholdt sig vcesentlig
andcrledeS cn- med de ovenmeldte Fabrikationöarter i Hertug-
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dommerne, idet hoist betydende Toldbegunstigelser ere komne
til den Kraft og Dygtighed, hvorved Papirfabrikationen
har hcevet sig her i Riget. Ved den S . 420 Note ****
ncrvnte Plakat af 26de Januar 1825 blev nemlig til den
danste Papirfabrikations Frcmme al Udforsel af Klude saavel til Udlandct som til Hertugdommerne indtil videre forbudt, forudcn at JndforselStolden paa adstillige Arier af
Papir blev forhoiet. Og da bemeldte Forbud ved Plakat af
31te December 1841 blev ophcrvet, traadte en hoi Udforselstold (2 Rbd. 80 ß. for 100 Pd.) i Siedet, hvori dog, naar
Uvforsten stete til Hertugdommerne, den der paabudne lavere
Told (80 ß.) blev afkortet*). Hcrved holdtes naturligviis
dette Hovedmaterial for Papirfabrikation i en lavere Priis i
Danmark end i Hertugdommerne, hvorfra de uden saadan Afgift künde indfores hertil. Hertugdommernes Stcender vare
derfor i 1842 megct villige til at gaae ind paa en Bestem
melse i et dem saavelsom KongerigetS Stcender forelagt Lovudkast, hvorefter den for Danmark bestemte hoie Udforselstold
stulde vedblive og derhos udvides til Hertugdommerne. Jscrr
udtalte den holsteenfle Stcmderforsamling sig til Fordeel for
denne Toldforhoielse**), medens der i de roeskildfle Stcender
viste sig en stcerk Retning til hvad der allcrede i 1836 var
blevet foreflaaet af de jydfle Stcender, at bevirke Tolden her
nedsat til den for Hertugdommerne gjcrldende. Herfor blev
der dog, sandsynligviis for en stör Deel af den Grund, at
man, inden det gik til Afstemning, kom til Kundstab om dct i
de Holsteenste Stcender Foregaaede, ikke Stemmefleerhed i Roeökilde, og i de jydste Stcender blev vistnok fornemmelig af Hensyn dertil deres crldre Forflag ikke gjentaget. Ved de under
13de Marts 1844 deelö for Danmark, deels for HertugdomS « e Collcgialtidenbcn for 1842, S . 97 — 102,
S e e Holsteinische Stän d e -Z e itu n g fü r 1 8 4 2 , 2tes Beilagenheft S .
1 0 2 9 — 1031.

S e e derhos RoeSkilde Stcrndertidende for 1 6 4 2 ' S .

4 09 7— 4098, 4 1 2 9 - 4 1 3 8 , 4 14 6— 4149, 4 1 5 8 — 4162, 4 1 6 7 — 4168,
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merne udgivne Tarifer blev og den fcelledS Tolv cif 2 Rbd.
80 ß. sat for Udforsel af bemeldte Artikel*).
Det Forhold, som efter Fororvningen af Iste Mai 1838
viste sig mcllem de Jndustrifrembringelscr der gik fra Danmark
til Hertugdommerne, og fra dissc til hiint, var iovrigt ikkc
nogct faststaacnde; dct maattc, efter Jndustriens Ubvikling i
dcnS forfljellige Grene og paa de forfljellige Steder, megel
kunne forandre sig, endog flaae om i en modsat Retning. Der
er vel blevet lagt stört Estertryk paa den Betragtning, at den
afgiftsfrie Tilforsel Hertugdommerne fik til Danmark flaffedc
en Afsoetning til l,300,000 Menncffcr, medenö de to Hertugdommers Folketal, til hvilkct Danniark ined lige Frihed künde
afscette sine Frembringelser, kun var 800,000.**) Men selv
en meget storre Forsijel i Folkemcrngven begrunder ingcnlnnde
en Formodning om at den gjensidige Tilforsel fortrinsvis befordrer Afscrtningen for det Land, der bar den ringere Folkemcrngde; thi medenö det andet Land har flere Consnmenter, saa
har det jo, under ellcrs lige Betingelser, ogsaa flere Produ
center. Men i alle Tilfcelde bliver den forogede indbprdeS
Handel ordentligviis til Fordcel paa begge Eider, baade forsaavidt man modtager og forsaavidt man afscrtter, hvilke to
Ting ogsaa indbyrdes bcfordrc Hinanden. Det vilde derfor
vcrre en meget indflrcenket Tanke, at Hertugdommerne vandt
paa Danmarks Bekostning, naar de tilforte öS flere Jndnstriprodukter end vi dem.
Jeg har saaledcs udforligt belyst de under Iste Mai
1838 udgivne Forordninger om Toldvcesenet, dcels for Kongcriget, deels for Hertugdommerne, med Hensyn til de Parlier i
samme, der ere af nogen Vigtighed for det Sporgsmaal, om
Danmarks Tarv lige over for Hertugdommerne derved er blevet
')

Forhandlingerne om Kludetotdcn i Stcenderforsamlingerne for 1846
og disses Udfald

(cfr. N y Collegialtidende for 1647 S . 5 4 8 — 5 5 0 )

oedkomme os ikke h e r,

og llgesaa lidet selve Sp o rgS m a a le t om

den rette Toldstorrelse»
" )

S e e Folkethings-Ttdenden for 1850, Lden Se ssio n , S . 34»

435

forsvarlig varetaget. Man vil, sorn jeg haaber, ikke let finde
noget forbigaaet, der med noget Skin af Sandhcd lov sig qnfore til Understottclse for den Paastand, at meget i saa Hcnseende blcv sorsomt, ja at endog Hertngdommerne ved den foregaaede Forandring vare blevne begunstigede paa Danmarks
Bekostning. Det er langt fra at jeg med Hensyn til hiin
forste Deel forefandt et Stof af nogen Betydenhed i de Angreb, som man havde gjort paa bemeldte Toldforordninger, der
lil den Tid, da de uvkom, bleve ganste anderledeö bedomte.
Disse Angreb have sogt deres Styrke i den heftige og tilforladelige Tone, hvori de ere fremforte, og ere i det hoieste
blevne understottede af en eller anden af det Heles Sammenhceng udrevet Enkelthed. For at kunne retfcerdiggjore den ved
hine Anordninger foretagne Reform, har jeg derfor forst maattet opsoge, hvad der künde give nogen tilsyneladende Anledning
til Anke i den foranforte Retning, og jeg tor troe, at der ikke
er blevet noget af mindste Betydenhed tilbage. Jeg har iovrigt ikke selv havt Deel i hine Lovarbeidcr, der ogsaa laae
udenfor min davcerende Virkekreds. Men det hele Forhold
mellem Danmarks og Hertugdommernes Toldvcrsen havde alle-rede tidligere tildraget stg min Opmcerksomhed, og jeg erkjendte
Ophcevelsen af de Skranker, som Toldgrcrndsen satte for det
frie indbyrdes Samqvem, for en af de virksomste Foranstaltninger til at stemme den indbyrdes Tilslutning, hvorfor der i
andre Henseender var gjort saa meget. I den Tid disse Love
bleve forberedede havde jeg Heller ikke liden Lcilighcd til at blive
bekjendt med den Aand og de Grundscetninger, hvori de bleve
bearbeidede; og siden fik jeg som Kongelig Commissarius i de
danste Stcrnder baave Opfordri'ng og yderligere Lcilighed til at
stelle mig ind i de hcrhenhorende Forhold. Den Tolbanordning,
som i 1835 og 1836 blev forelagt de danste Stcendcr, stod i
saa noie Forbindelse med den mere omfattende, der til samme
Tid forelagdes de holsteenfle og de flcsvigste, at jeg ikke künde
varetage mine Pligter i den mig betroede Stilling, udett at
gjore mig fortrolig ogsaa med den sidstnavnte Anordning i
denö vcesentligste Bestanddele. Vel var der til hiin Sagö For28*

Handling i Stcrnderne tilforordnct mig en meget sagkyndig og i
hele Sagen tilfulde indviet Mand, men jeg sandt mig dcrfor
ikke fritagen sor selv at scrtte mig saa vel ind i Sagen, som
jeg formaacde, hvorvcd netop hiin Bistand og mit venffabelige
Forhold til den Mand, der ydedc samme, gav mig saa meget
storre Leilighed. De sencre Toldsager, som bleve sorclagte i de
folgende Stamderforsamlingcr, hvori forncevnle Wrinde var
mig bctroet, saavelsom den Stilling jeg fra 1842 til 1848 optog som Medlem af det geheime Statsraad, gav mig ny og
foroget Anledning til at gjenncmttrnke hine Forhold. Det har
derfor, da jeg nu efter flere Aars Forlob har maattet opfriste Veite mit Bekjendtflab med Sagen, nagtet min noget
svcekkede Hukommelse ikke vceret mig vanflcligt at finde de
Partier i samme, hvori hiint Angrcb, naar det ikke siulve svcrve
i Lüften, maatte söge Understottelse. Det har voeret mig cn
fand Glcede derved ovcralt at finde Bestyrkelse sor den Overbeviisning, som jeg tivligere havde narret om den Dygtighed
og gode Aand, hvori hiin vigtige Sag var blevet bearbeidet.
Og jeg tor troe, at dersom der maatte vcere Loesere, der ville
folge mig i de Undersogelser, som jeg har meddcelt, og til
hviS noiagtige Provclse jeg indbyder dem, saa ville og de
komme til den Overbcviisning, at den i 1838 foregaacde Re
form i Hertugdommernes Toldlovgivning, var Frugten af omhyggelige Granskninger angaaende alle de Forhold, som derved
vare at tage i Betragtning, og retfcerdig Afveining af de Jnteresser, som derved krydsede Hinanden, og de ville forundre
dem over, at man deri har kunnet finde den Aand, som man
kalder slesvig-holsteenfk. Jo mere man sortier sig ind i Sagen,
jo mere vil man erkjende dcnne Neforms Vcerd baade ifolge
den Jndflydclse, som den umiddelbar udovede paa Statenö
Finantser, og fordi den ved Toldprivilegiernes Ophcrvelse banede Veien til efter nogle flere Forberedelser at kunne kuldkaste
de Skranker, der fra celdgammel Tid stode i Veien sor det fric
indbyrdes Samqvem mellem de forfljellige Statsdele, der i
flere Retninger maatte fere til disses fcelles Vel. MedenS
man maa prise den Fasthed, hvormed Regjeringen, al Mod-

stand nagtet, holdt paa hin, ForholdSregel, maa man ogsaa
aldeles bifalde, at den for det forste lod det beroe ved denne
Forberedelse for en fremtidig Tolveenhed. Dersom den havde
indblandct de mange andre vanskclige og forviklcde Forholv,
som behovede en Omordning, indcn Formaalct künde opnaaeö,
saa vilde de Stemmer, som Tolbprivilegiernes Ophavelse dog
fik for sig, uden Tvivl storstedeels have vceret tabte, og hele
Sagen fundet en ncesten udeelt Modstand. Hvilke bctydelige
for en ikke ringe Deel endog i Danmarks scrrlige JntereSser
liggende Hindringer, der traadte i Beim for en brat Jndforelse af en Tolveenhed, findes omstcrndelig udviklet i det Foregaaende.

I .I I .
Man vil maaflec sige, at om end Toldprivilcgierncs Op
havelse var en god Begyndelse til en fuldstcendig LighedS Jndforelse, saa vidner det dog om Mangel paa Kraft og alvorlig
Villie til at fremme det störe Formaal, at der siden Intet af
nogen Betydning stete for denne Sag. Men ogsaa denne
Anke vilde vcere urelfcerdig. Enhvcr, der vil satte sig ind r
Forholdene, vil finde, at Negjeringen ingenlunde tabte hiint
Maal af Sigte, men at der efterhaanden fra alle Sider optaarncde sig saadanne Vansteligheder mvd en hcldig Gjenncmsorelse af de Foranftaltningcr, hvorved det efterhaanden stulde
have vceret frcmmet, at det blev nodvendigt at satte dem i
Bero. Hvad de 1H Aar angaaer, hvori Frederik den Sjettc
eiidnu levede, da var der allerede af den Grund ikke at tanke
paa nogen yderligere Fremstriden i hiin Retning, at de tilsigtede Overeenskomster om Erstatning for Toldprivilegierne forst
senere bleve bragte iftand, og at man saaledes ikke vibstc, om
ikke denne Gjenstand atter maatte komme for Standcrne. I
dette Tilfalde vilde det efter al Sandsynlighed have forvarrct
Sagens Stilling, om de til ForinaalelS Fremme lebende vderligcre Foranstaltninger vare bragte i Bcvagelse; thi de Bor-
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gerklasser, hvis Jnteresser vcire mod de Tolvprivilegeredes, vilde
da let have fandet Farer for dereS egne Jnteresser. Men selv
vm hiin Overeenskomst var blevet opnaaet i Frederik den SjettesTid, vilde denne uden Tvivl dog have ladet nogle faa Aar
hengaae, uvcn at Han havde foretaget noget videre i hiin Sag,
for at Virkningen af det, der var skeet, knnde udvikle sig, og
Statens hele FinantStilstand, der var paa Overgangen til det
Bcdre, saaledes klares og befcrstes, som detforBedommelse» af alle
de herhen hörende Forandringer i Statens Afgiftsvcesen var fornodeiit. Christian den Ottende, hoS hvem Begjerlighed efter
at fee Toldgrcrndsen falbe var faa levende som hoö Faa, lod
derimvd ikke lcenge vente paa sig, forend Han gjorde et bestemt
Skridt mod Formaalet. Undcr 25dc August 1840 udstedte
Han nemlig fra Altona en Befaling til sin Commissarius for
de da forsamlede hvlsteenfle Stcrnder, der indeholdt, at Han
var betankt paa at bortrydde de Hindringer, der stode i Veien
for Opfyldelsen af Stcrndernes forhen pttrede Onfler om Tallottericts og KopflattenS Ophcevelse, idet Han antog, at Tabet
af bisse Jndtccgtökilder künde dcrkkes ved en Skat paa Brcrndeviinö Tilvirkning, efter samme Grundscrtninger som i Danmark. Da Omstcendighedcrne ikke tillode strar at forelcrgge et
Lovudkast dcSangaaende, vilde Han gjenncm CommissariuS indhente Stcendernes Betcrnkning om hvorvidt de fandt det raadeligt, at Tallotteriet og Kopflatten ophcevedes, imod at en
Brcrndeviinsflat paabodes. Denne Sag fik ikke det Ndfald
som Köngen havde onflet. Stcrndernes Betcenkning gik nemlig
nd paa, at de ikke künde udtale sig for den omspurgte Skat,
forinden der var forelagt dem et fuldstcrndigt Finantsoverslag,
der viste, at den Afgang, Finantserne vilde lide ved at ophcrve
Tallotteriet og Kopflatten, ikke künde dcrkkes ved Hjelp af de i
den senere Tid, navnlig som Folge af Forordningen af Iste
Mai 1838, betydelig tiltagne Jndtcrgter, forenet med viis
Oeconomi og hensigtsmcessige Besparelser. Jovrigt vare de
vel enige i, at Dcrkningen i fornodent Fald maatte ssges i en
indirecte Asgift. Men om netop en Brcrndeviinsafgift ffulde vcere
den meest anbefalclige, saae de dem ikke istand til at bedommc.
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da der Heller ikke var sorelagt nogen OplySuing, hverken o»,
Landets Brcrnderier og disses Virksomhed, eller om Beflaffeuheden af den i Danmark indfortc Brcendeviinsafgift og de dermed forbundne ControlforholvSregler, ligesom den körte Tid,
der var dem levnet til et saa indflydelsesrigt Sporgsmaals
Besvarelse, ikke tilstedte dem selv at indhente de fornovne Oplysninger. Slf bisse Grunde erklcerede enFleerhed af 25 Medlemmer at maatte sor Tiven fraraade den omhandlede Afgist.
Et Mindretal af 16 Medlemmer tilfoiede adskillige Jndvendinger mod selve Hensigtsmcrssigheden af bemeldte Afgift og fraraadte samme derfor ligefrem, »den den Jndflrcenkning, som
Fleerheden havde udtrykt ved de Ord „for Tiven." Kun et
enkelt Medlem lGeneral-Superintendent Callisen) yttrede fig for
Sagen, paa Grund af det störe moralske Gode, der vilde tilveiebringes ved Tallotteriets og Kopflattenö Ophcrvelse, saavelsom ved den Fordyrelse af Brcendevinet, hvortil dets Beflatning vilde fore, »den at Han indlod sig paa Sagens ovrige
Sider. *) De flesvigske Stcender, som ogsaa bleve horte om
hiint Sporgsmaal, rilegncde sig de af den holstensie Forsamling anforte Grunde for at de ikke uden ncermere Oplysninger
om Finantsernes Tilstand künde gaae ind paa nogen Erstatiling for Ophavelsen af Lottertet og Kopflatten. Men de
udtalte sig derhos eenstemmig mod en Brcendeviinsafgift i
Scrrdeleshed, i hvilken Henseende de og paabcraabte sig Grun
de, som vare Hentede fra Forholdene i bette Hertugdomme, i
SccrdeleShcd i Flensdorg. Dercs Movstand havde derhos en
Skarphed, der ei viste sig i Holstcen.
Kort esterat det ovenncevnte Rescript var afgaaet til Commissarius sor de holsteenfle
Stcender, blev der tilstillet Commissarius for DstifterneS StcenSee
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derforsamling et Udkast til en Forordning om Tallotteriets
Ophavelse i Danmark og en Forhoielse forelobigen for to Aar
i det stemplcde Papir og i Afgifterne af Arv og faste Eicndommes Ovcrdragelse, og et andet angaaende en Forhoielse i
enkelte Consumtions- og Told-Afgifter. De i Forbindelse hermed forclagte Motiver indeholdt, hvorledcs Köngen tcrnkte sig,
at Tallotteriet baade i Danmark og i Hcrtugdommerne skulve
ophccves, tilligcmed den i disse endnu gjaldende Kopstat, og
at den deraf flydende Afgang i Statsindtcrgterne fornemmelig burde soges dakket ved Brandevinets Bestatning, navnlig i Danmark ved en liden Forhoielse i den alt paabudne
Afgift, og i Hcrtugdommerne ved at Venne, saaledeö som den
blev ved Forhoielsen, til dem blev udvidet. Det tilfoiedeS,
at herved vilde den vigtigste Hindring for Ophavelsen af
Toldgrcendsen mellem Danmark og Hertugdommcrne bortfalde,
men at det for Aieblikket ei lod sig udfore, hvorimod Köngen,
idet Han vilde lade de Holsteenste og de flesvigste Stander opfordre til at afgive Betcenkning over dennc Forunstaltning, forsaavidt Hcrtugdommerne angik, onstede at Tallotteriet allerede
fra lste Januar 1841 maatte ophcrves i Danmark og den
deraf flydende Jndtcegtöformindstelse midlertidigen erstattes ved
de Afgiftsforhoielser, der vare Gjcnstande for de ovenmeldte
Lovudkast. Disse fik i de Roeskilvste Stander ingen bedre
Skjebne end den de holsteenfle og siden de flesvigste Stander
forclagte Sag fandt. Ogsaa hine Stander fandt, at de ikke
künde tilraade de soreflaaede Afgiftsforhoielser, forend de ved
suldstandige Oplysninger om Finantsernes Tilstand vare blevne
satte i Stand til at bedomme, om de ikke uden nye Paabud
künde taale den Afgang, som Tallotteriets Ophavelse vilde
medfore. Hermed forbandt de og adstillige, efter min Overbeviisning, velgrundede Bemarkninger, deels om det Uhensigtsmasstge i, saaledes som paatankt, at have Tallotteriet i Kjobenhavn, medens de ligncnde Lotterier i Altona og Wandsbek
endnu nogen Tid fiulde vedblive, stjondt uden Berettigelse til
at colligere i Danmark, deels over de soreflaaede sarlige Af
giftsforhoielser. Kun fire Medlemmer vare ikke aldcles enige

i den med 51 Stemmer tagne Beflutning, men, paa een Undtagelsc ncer, vcire de ligefuldt imod de forelagte Udkast, og
vilde kun, at der med disses Fraraadelse stulve forbindcs et
Forflag til for dct Forste nogct at formindfle det Onde, som
Tallotterict forte med sig.*) Med Hensyn til dette Udfald
tillod Köngen, paa Commiösarii Forestilling, at denne Sag ikke
forelagdeö de jydske Stander.
Medens det Foranforte indeholder et umiskjcndeligt Vidnesbyrd om den sorevigede Landsfaders lcvende Interesse fvr
hiint Formaal, var det dog neppe heldigt, at Han, inden Sa
gen havde faaet den alstdige Ovcrveiclse og Gjcnnemarbeidelse,
som den i saa hoi Grad behovedc, lob Sporgsmaalet om en
Brcendeviinsafgift i Hertngdommcrne bringe for Stcrnderne**).
De holsteenske Standers Jndvendinger vare kun altfor velgrundede, ligesom og Dstiftcrneö Stander med ikke mindre Styrke
fremforte den af bemclvte Jndvendinger, der stod i Spidsen,
den eneste, der paösede sig til den dem forelagte Sag. Fremkom der nu end ikke i de Holsteenste Stander nogen almindelig
eller starp Udtalelse mod den under Forhandling bragte Afgift,
saa kom dog en saadan frem i Slesvig, og i al Fald var det

*)
**)

S e e Noeskildsie Stcrndertidende sor 1840 S .

18.

D a jeg som Stcender-C om m issarius mod M id ie n af J u li M a a n e d
bcgav m ig lil Noeskilde, havde jeg ikke mindste Tanke om, at dette
Anliggende

endnu i den S ä m lin g ,

som da siulde tage sin B e g yn -

delse, vilde komme sor Stcenderne z og jeg troer Heller ikke, at de
Negjering«?mcrnd, som S a g e n endnu ncermere vedkom, havde nogen
Form odning herom.

D e t er uden T v iv l forst

paa den Neise til

Hertugdom m erne, som Köngen til samme L id foretog sig, at Han
kom til den B e siu tn in g, som det ovenncevnte fra A ltona
Nescript af 25de August indeholder.
gen dog

et

Kjobenhavn

overordentligt Sta tö ra a d
til denne S a g S

udstedte

Jm idlertid soranledigcde K ö n 
i Han6 Fravcerelse holdt

Overveielse,

og

i

paalagde tillige de

vedkommende Collegier at udarbeide de Lovudkast, som siulde forelcegges de dansie Stceuder.
raadet

eller i Collegierne

J e g troer ikke, at der enten i S t a t s var nogen S te m n in g for dette Foreta-

gende, men om der fremkom nogen besternt Fraraadelse, vides ikke.

Jndtryk, Sagen efterlod, ikke til Gavn sor denö Fremme i en
folgende Stcrnderforsamling, navnlig fordi man den fandt en
betccnkclig Ilm med at deelagtiggjorc Hcrtiigdommerne i en
dansk Jndretning, der var af den Bestaffenhed, at den kun i
Forbindelse med andre Foranstaltninger, som behovede mangesidige Overveielser, vilde kunne tabe det Affkrcckkende, den i
sin Almindelighed havde. Det var i SccrdeleShed ikke vel bctcenkt, at Sporgsmaalet blev rettet paa Brcendeviinsafgiften,
saaledes som den var gjceldende i Danmark. Stcrnderne maatte herved, saaledes som det og viste sig, forstaae
den af Formalings- og Rcdskabsafgifl sammensatte Bcskatning,
som fandt Sted i de danske Kjobstcrdcr, og nylig var blevet
noget omorvnet vcd Forordningen af 22de November 1837,
og denne Bestatning stod, som de og anmcerkede, i Forbindelse
med Consumtionsvcesenct, og blev controlleret ved de sor dette
gjceldende Bestemmelser. Vel blev der ikke udtrykkelig yttret
Frygt sor, at man vilde i samme Skikkelse indfore den i Hertugdommerne, men det er dog ikke nsandsynligt, at Tanken
hos Adskillige er faldet derpaa. Man havde i al Fald ingen
anden Beskalniiigsform sor sig; thi den oven S . 422 ncevnte
Resolntion af 1835 var endnu saa godt som aldeleö ikke fuldbyrdet; man var end ikke kommet paa det Rene om Storrelsen
af den Nedstabsafgift, der fkulde hvile paa Landbrcenderierne,
endnu mindre om de Forholdsregler, som ellerS siulde tjene til at
holde denne Afgift i Ligcvcegt med den, Kjobstadbrcrndcriernc
havde at svare, og det var dog kun en Afgift, lig den som
sor Landbrcenderierne maatte bestemmes, der künde indforeS i
Hertugdommerne, naar ikke tillige Kjobstadconsumtionen, i det
mindsie en Deel af samme, dertil skulde udvides.
Det mislykkede Forsog, der saaledes var gjort paa at
fremftynde den Toldeenhed mcllem Danmark og Hertugdom
merne, der var det endelige Formaal sor den i 1838 foregaaede
Reform i Toldlovgivningen (hvilkcn iovrigt strar medforte betydelige umiddelbare Fordele), indeholdt vistnok ingen stjellig
Grund til at opgive dette Formaal, og dette er Heller ingen
lunde fleet. Men det var dog klart, al det ikke gik an paa ny
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at bringe hiin Sag for Hertugdommernes Stander uden ganske
anderledes bearbeidet end den var i 1840.
Det var nu aldeles indlysende, at Sporgsmaalet om en
Afgist paa Brcenderierne ikke med Nytte künde forelcrggeS uden
i en besinnt Skikkelse, gjennem et formeligt Lovudkast, og led
saget as fuldstcendige Oplysninger om Forholdet mellem den
Byrde, som den nye Afgist vilde käste paa Hertugdommerne,
og de Goder, som de paa den anden Side deraf künde love
sig. Et saadant Gode maatte iscer ligge i det frie Samqvem mellem dem og Danmark, som derved vilve forberedeS; *)
men for at det künde blive erkjendt som et Gode, maatte i det
mindste Grundlinierne til den paatankte fcrlles Toldlovgivning
kunne meddeles dem. Alt dette forudsatte nu, at man og her
i Danmark var kommen paa det Nene baave om den bedste
Ordning af Branderibcrettigelsen og Brcrnderiafgiften, saavelsom
de til dens Haandhcrvelse fornodne Controlforholdsregler og de
dermed forbundne Straffebud mod Visse i sig ustyldige Handlinger, navnlig Besibdelse af Redstaber, der kunne benyttes
til Brcrndevlinsdrift. Endvidere maatte det vcrre udfundet,
hvilke Nedscettclser i adstillige for Danmark paabudne Toldsatser der vare uomgjangelig fornodne for at de danste Toldtarifer künde indforeS i Hertugdommerne, og hvilke Forhoielser
der i Forbindelse dermed maatte foregaae i de for Hertugdom
merne gjelvende. Hertil maatte der nodvendigviis knytte sig
E n Omstcrndighed, der gjorde,
anden A fgist

ikke havde

at Kopstattens Ophcevelse mod en

saa wegen S te m n in g

for sig, som den

ellerS vilde have havt, var, at flere Distrikter vare frie for samme,
hvoriblandt den forrige Storfyrstelige og fcclles Andeel af Holsteen
iscer v ar

af Betydenhed

saaledeö diöse Distrikter,

(jfr. det S . 403
n aar de uden

M a a d e siulde deeltage i den Afgift,
en ny Byrde,
Vcrgt som
danne

en Betragtning,

Note

Anforte),
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andre Forandringer i de forfljellige Statsdeles Beflatningsvcrsen, som fornodne til at vedligeholde en retfcrrdig Liaevcegt.
Blandt andet vilve Kjobstadconsumtionen have vcrrct at ophcrve, og Dcrkning for den deraf flydende Afgang i Statskaösens Jndtcrgtcr at tilveiebringe ved andre Afgifter. Vel
vilve Toldgrcendsens Ophcrvelse i og for sig ikke vcere til Hinder sor Jndforselsconsumtionens Vcdligcholdelse, med Hensyn
til hvilken Hcrtugdommernes Stilling fremdeles som hidtil
künde blive den samme som de danske Landdistrikters. Men den
Lighed i Afgiften for Kjobstad- og Landbrcrnderier, som maatte
finde Sted, for den künde overfores paa Hertugdommcrne, lod
fig dog ikke opnaae, naar den i Kjobftcederne tildccls hvilede
paa det Korn, der forbrugtes, paa Landet derimod blot paa
Nedskaberne, navnlig paa Mceskekarret; og naar Formalingsafgiften paa Korn, der anvendtes til Brcrndeviinsdrift, ophcrvedes, künde man ikke uden at udscrtte fig for störe Misbrug
beholde den paa det Korn, der formales til andet Brug.
Formalingöafgifiens Ophcrvelse gjorde det nu derhos aldeles fornodcnt at ophcrve Jnbforselsconsumtionen paa Mcel og Gryn;
ligesom Kartofler og maatte fritages for denne Afgift, naar
ikke Kartoffelbrcrndcricrne i Kjobstcrderne flulde komme alt for
mcget til kort ved ar underkastes lige Nedftabsafgift med Landbrcrnderierne. *) Men hvad der da blev tilbage af Consumtionsafgifken vilde, med Undtagelse maastee af Kjobenhavn, ikke
give en Jndtcrgt, der nogenlunde svaredc til de med Porttilsynet forbundne Udgifter; i al Fald maatte den, naar et nogen
lunde antageligt Forhold til disse Udgifter flulde tilveiebringes,
have behovet en med Forhoielse af mange Satser forbunden
Omordning, der vilde have havt meget imod sig. Ogsaa fra
denne Side var der saaledes, navnlig og med Hensyn til Forholdene i Danmark, mange Knuder, der maatte loses, indcn
Regjeringcn künde flride frem til Opnaaelsen af det Formaal,
*)
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og de der citerede

som den ved den i 1838 foretagne betydelige Forandring i
HertugdommerneS Toldvcrsen havde havt for Die.
Det hele Anligqcnde greb folgelig saaledcö ind i mangsoldige Grene cif Ncrrings- og Afgiftövcrsenct baadc i Danmark og i Hertugdommerne, at der ikke künde vcrre nogct
Haab om cit bringe samme i Rigiighed gjennem Forhandlingcr i de fire afsondrede Stcenderforsamlingcr, mellem hvilke
ingcn indbyrdcs Tankeudverling fandt Sted. Hver Stcruderforsamling, eller i alt Falv hvert Scet af Slcenderforsamlingerne (thi indbyrdcs mellem de wende danske Forsamlinger eller
mellem den slesvigske og holsteenske bilde Vanskeligheden i det
mindste ikke vcere saa stör) vilve kun have vceret istand til at
Ledomme Sagen fra sit Standpunkt, uden at kunne scette sig
ind i Forholdene paa den anden Eide. Og i enhver Forsamling bilde man have vceret cengstelig for enhver Jndrommclse,
idet den künde benyttes mod den Deel af State«, hviS Tarv
den havde at varetage, uden at det, den igjen havde sogt at
gjore gjcrldende til Bedste for denne Statsdeel, vilde blive tilstaaet den. Allerede paa Grund deraf vilde man sandsynligviis fra alle Sider have gaaet forvidt i sine Paastande, og
vceret mcget tilbageholden i at indromme noget til den anden
Eide, og saaledes vilde man kun vcrre kommet lcengere fra Hin
anden. Vel maatte den kongelige Commissarius eller hvem
det ellers blev betroet at meddele Forsamlingerne de fornodne
Oplysninger, have kunnet gjendrive de vildfarende Forndscetninger. Men Han vilde ikke med fuld Aabenhed have kunnet
fremstille alle Forholdene i deres rette og fulde Sammenhcrng,
uden at udscette sig og dermcd Sagen for, at hvad Han i vedkommende Stcenderforsamling meddeelte om det, der takte mod
de der yttrede Meninger, künde blive benyttet fra den anden
Side paa en anden Maade og i et videre Omfang end ret
var. Ei Heller vilde Han, saa megen personlig Tillid Han end
havde nydt, lettelig kunne undgaae, at man i selve hiin Forsamling vilde have Ham mistcrnkt for at give den anden
Statsdeel for stört Medhold.
Kun i en Forsamling af indsigtsfulde og findige Mcend

fra alle Statsdele künde der vcrre »ogen Udsigt til at tilveiebringe en samstemmende Erkjendelse, ei blot af Formaalct,
men og af Midlcrne, hvorved der paa cn til det fcelleö Tarv
svarende Maade künde virkes sor Samme. En Bei hertil
blev der viist ved den i 1842 forelagte Plan til et af de forfkjellige Stcrnderforsamlinger udgaacnde Ndvalg til Behandling af
scerdeles vigtige Säger, som knnde behove en yderligere folkelig
Overveielse, end den, der künde finde Sted i de enkelte Forsamlinger. Skjondt denne Jndretning havde et videre Diemed, saa var det dog udtrykkelig og ganfle scerdeles taget i
Detraglning, at man ved en saadan vilde faae Leilighed til at
faae Säger som den om en eensartet Brcrnderiafgist og om
Toldens Udjevning mellcm Danmark og Hertugdommcrnc, saavelsom alle andre Statens Finantser vedkommende Anliggender,
behorig og alfidig droftede, og derved lilveiebringe en fcelles
Erkjendelse af hvad der var rct og gavnligt. Det blev og
meget vel opfattet af vore Stcrnder, at det fortrinlig vare füge
Säger, hvormed de saakaldte Stcrnder-Comiteer (Fcrllesstcender), stulde have at befatte fig, og at denne Jndretning vilde
bortfjerne de Vanskeligheder, som havde vceret til Hinder for
at indromme Stccnderne den finantfielle Medvirkning, hvorom
de hidtil forgjcrvcs havde anholdt, og hvilken de nu gjerne
vilde have overfort paa de foreflaaedc Udvalg. Jeg antager
og, at dersom virkelig de paatcrnkte Fa'llesstcender vare komne
istand, saa vilde alle Forholdene saaledes have kunnet vcrre
opklarede for dem, at de vilde vcrre komne til at erkjende
Anfkeligheden af, under Betingelser, der toge lige Hensyn til
de sorstjellige Siatsdclcs Tarv, at faae de Skranker omstyrtede, der stode i Vcien for frit indbyrdes Samqvem. Köngen
havde og havt et meget virksomt Middcl til at stemme en
billig Overeenökomst desangaaende, hvis Han havde villet gaae
ind paa, naar den var kommet istand, at indromme baade
Danmark og Hertugdommerne hensigtömcrssige Forfatninger,
deels en fcelleö for de fcelleS Anliggender, deelö sceregne for
dem, som blot vedkom de enkelte Statsdele. Jeg er tilbeielig
til at troe, at Köngen ikke vilde have vceret uvillig til at
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komme de baade i Kongeriget og Hertugdommerne lydelig udtalte Forfatningsonsker i Mode, naar Han forud paa en det
Helcs Ret og Tarv tilfredsstillende Maade künde have fjernet
de Vansteligheder, der laae i den danske Staks Natur som
sammcnsat, navnlig ved eN hensigtSmoeösig Adstillelse af de
Anliegender, der vcbkom den sanilede Skat, og dem, der kun
vcdkom enkelte Statsdele, og ved Bestemmelsen af det Forhold, hvori de sorskjellige Statsdele havde at medvirke for
hine forste. Og naar der knnde vindes Ubsigt til en forfatningsmcessig Betryggelse af de gjensivige Nettigheder, vilde
inan uden Tvivl ogsaa fra alle Eider have voeret rede til at
give Slip paa mange Jndvendinger, der, saa berettigede de
end künde voere, kun vare af underordnet Natur imod det
politifle Gode, hvorpaa man satte saa megen Priis. En an
den Knude havdes der rigtignok ogsaa at lose for at tilveiebriuge et saa lykkeligt Resultat, nemlig ved en scelles Arvefolge
at sikkre Statens Sammenholb nnder en Eventualitet, som fik
mere og mere Sandsynlighed for sig; thi uden en saadan
Sikkerhcd havde den noermcre Tilslutning mellem Statens sorsijellige Dele ikke ringe Bctcenkeligheder. Men naar der var
kommen ret Liv i de ovrige Bestrcrbelser, for at bringe Fasthed og Eenhed i Statsbygningen, vilde det og have voeret en
ny Spore til at lcrgge alvorlig Haand paa det, der maatte
voere Slutstenen for den hele Bygning.
Men, som bckjendt, blev hiin paatoenkte Jndretning sat i
Beroe noermest fordi den kun i den ene af de fire Stoenderforsamlinger (den Roeskildske) havde fundet en Modtagelse, der
künde give Haab om dens heldige Gjennemforclse. Denne
mindre heldige Skjebne turde for en Deel have havt sin Grund
den, at den hele Tanke kun var bragt for Slamderne i lose
Grundtroek, istedetfor at voere gjennemarbeidet i et formeligt
Lovudkast, hvori og bcstemte Samlingssteder og en nogenlunde
bestemt Virkekreds burde have voeret anordnet, og ikke den hele
Benyttelse af det nye Institut albeles voeret forbeholdt Kön
gens Godtbefindende. Ogsaa er jeg endnu, ligesom til den
Tid, da jeg forst bragte Sagen i Vevoegelse, af den Mening,

at den maatte have vcrret forberedet i en Sämling af oplyste
Mcrnd, som Köngen sammcnkaldte fra samtlige Statsdele til
Overveielse af de indbyrdcs Forhold. Mm ftlv nagtet den
ufuldkomne Maade, hvorpaa Sagen blev indledet, og trods den
kolve Modtagclse den fandt i Viborg og endnu mere i Itzehoe,
vilde den maaskee dog have vccret fort vidcre frem, dersom ikke
den Tvedragt, hvortil den onde Sced allerede i den ncermest
foranliggenve Tiv var udsaaet, havde, ved Hjcelp af de bekjendte Begivenheder, der i 1842 foregik i den slesvigste Stcendcrforsamling, inden kort Tid faaet en saa frygtelig Overhaand,
at der ikke var noget synderligt Haab om, at de omhandlede
Anliggender vilde finde en rolig og forstandig Behandling af
Mcend, som af de forstjellige Stcenderforsamlinger dertil vare
udncrvntc. Snarere künde der have voeret noget Haab om
Misforstaaelsernes Udjevning gjennem Mcend, som Ncgjeringen
lod sammenkalde fra de forstjellige Statsdele; men Heller ikke
dette, vistnok under den davcerende Stemning ogsaa meget
usikkre, Middel fik Bifald, og saaledes stete der i Mellemtiden
fra Stcendermodct i 1842 til det, der fandt Sted i 1844,
ligesaalidet noget, der paa en middelbar Maade künde tjene
til at fremme Toldgrccndsens Ophcevelse, som der kom noget
frem, der umiddclbart gik ud derpaa.
Jmidlcrtid havde dette Anliggcnde vceret under scerlig
Behandling i den jydste Slcenderforsamling for 1842. Men
selve Forslagsstilleren erkjendte, at Sagen ikke künde ivcerkscrttes, med mindre Hertugdommernes Beboere selv fandtes villige
til, mod Lettelse i andre Afgifter, at overtage sig en Brcrndeviinsafgift, liig den, som i Danmark maatte blive anordnet
ved Consumtionens Aflosning. Han indflrcenkede sig derfor
til at foreflaae en Jndstilling om, at Köngen i sin Viisdom
vilde tage under Overveielse, hvorvidt Grcendsetolden mellem
Norrejylland og Slesvig künde ophcrves og et dertil sigtende
Lovudkast blive forelagt i Stcendernes nceste Forsamling, og
yttrede det Haab, at Köngen vilde finde en Udvei til at udjevne Vanflelighederne i de da under Sporgsmaal vcrrende
stcenderiste Comiteer. Hermed forenede Han et Andragende om
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Lettclse i de ved Grcendse-Toldforordningen af 12te December
1838 forestrevne strenge Forholdsregler med Hensyn til Brcrndeviins Ferse! paa Grcrndsen. Del Udvalg, der blev nedsat
til Sagens Provelse, fand! at Toldlighedens Jndforelse for
Liieblikket havde den Betcenkelighed, at den da fornodne Toldnedscettelse i Danmark vilde betage Finantserne en Jndtcrgt,
som de ikke knnde afsee, og derhos en Deel af Fabrikationen i
Landet, navnlig Kloedefabrikationen, den fornodne Beflyttelse.
I Hensecnde til Sporgsmaalet om Brcendeviinsafgiftens Jnd
forelse i Slesvig, da fandt det at der, efter det, der passerede
ved Stcrnderforsamlingen i 1840, ikke var noget Haab om, at
en Sag desangaaende nu künde finde Fremgang i Samme,
hvorimod det ncerede Haab om, at den i sig onstclige Ophccvelse af Toldgrcrndsen knnde, naar Stcendcrcomitcerne vare
komne i Stand, ved dereö Hjcclp blive bevirket. Enkelte Med-.
lemmer udtalte sig vcl som om Köngen i sin Magtfuldkommenhcd künde, uden Hensyn til den Mening, der maatte yttre
sig i Hertugdommerne og i deres Stcrnder, gjennemfore de for
Toldgrcendsens Ophcevelse fornodne Forholdöregler; men flige
Uttringer, der sikkert ikke vilde vcrre faldne, hvis ikke den störe
Opirrelse havde fundet Sted, der fremkaldtes ved det, der foregik i de til samme Tid forsamlede slesvigfle Stcrnder, fandt
dog ikke Anklang. Kun vedtoge Stcrnderne eenstemmig, i Forbindelse med Udtalelsen af et Linste om at Köngen vilde henvende sin scrrdeles Omsorg paa at de Hindringer, der stode i
Veien for Toldgrcendsens Ophcevelse, snarest muligt maatte
bortryddes, at andrage paa den ovenberorte Lempclse i Forordningen af 12te December 1838.*) Denne blev og, stjondt
med nogen Jndflrcenkning, tilstaaet ved Plakat af 4de October
1843,**) hvorhos Köngen i sin Bested til Stcrnderne tilkjendegav, at Hans scerdeles Opmcrrksomhed var henvendt paa
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hvorledeS Hindringerne for Toldgrcendsenö Ophcrvelse künde
bortrvddes.
I Aaret 1844 blev der i den jydste Stcendcrforsamling
indbragt et Forslag om Ndjevningen af de Uligheder, der
sandt Sted mellem Danmark og Hcrtugdommerne. I den Anledning gjorde den Kongclige Commiösarius adffillige Bcmcrrkningcr, hvori Han blandt Andet udviklede de Misligheder, svm
vare forbundne med i de afsondrcde Stccnder at afhandle Afgiftsforholdene i de sorskjellige Siatödcle, hvorimod slige Säger
bcqvemmcligst künde have vceret behandlede i de stcendcriske
Comiteer. Cfterat en Deputerct derpaa havde yttret, at det,
efter de af Commissarius mcddeelte Oplysninger, ikke var at
vente, at der vilde komme Noget nd af at nedsatte en Ko
mitee lil Forslagets Behandling, og derhos spurgt Forslagsstilleren, om Han ikke maatte finde det nok, at Hans Andragende blev afgivet til et i Anledning af et Forslag om Consumlionens Ophcevelse nedsat Udvalg, erklcerede denne sig ver
niet» tilfreds, og da Heller Ingen i Forsamlingen yttrede sig
derimod, blev det afgivet til forncevnte Udvalg,*) og da der
hvcrken der ellcr i Forsamlingen selv var Nogen, som vilde gaac
ind paa samme, tog Han det omstver aldeles tilbage.**)
Derimod indgik de senere sammentraadte Stander for
Dstifterne med et Andragende om Nedscrttelsen af en Commis
sion til at gjore Forslag til alle de forskjellige Forandringcr i
Beskatningen, som behovedes for at Samfcerselen mellem Dan
mark og Hertugdommerne künde fritages for de paa samme
hvilende Baand, saaledes at Finantserne holdtes skadeslose og
ingen Deel af Stalen blev overbebyrdet. Ander denne Sags
Behandling blev det og flere Gange udhcevet, at Anliggendcr
af det Slags vilde scrrdeles have cgnet sig til Behandling ved
de stcenderifke Comiteer, hvorimod den nu, da den dog ved de
mcegtige Fremfkridt, som den indbyrdes Gjcrring havde gjort i
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de sidste Aar, var blevct end mere paatrcengende, maatte sogcS
fremmet paa anden Maade.*) I den Anledning tilkjendegav
Köngen i den de Rocskildske Stcender under lOde Juli 1846
meddeelte Bested, at nagtet omfattende Undersogclser vare anstilledc
angaaende Gjenstandcn for hiint Andragende, saa künde dog
de Vanskeligheder, som stillede sig i Veien for den foronstede
Ordning af samme, ikke endnu ausees for hcrvede, og at dcrfor
Hans landsfaderlige Omsorg srcmdeles vilve vcrre rettet paa
diöse AnliggendcrS bedst mutige Fremme. Paa lignende Maade
ndtalte Köngen sig i Kundgjorelsen til de jydske Stcender af
I3de Oktober s. A. i Anledning af disses Andragende om
Consumtionens Ophcrvclse, som Köngen fandt at staae i noie
Forbindelse med SporgSmaalet om Toldgrcendsens Ophcrvclse.
Det er mig bekjendt, at der af det davcerende General-Toldkammer- og Commerce-Collegium var udarbeidet et moliveret
Forslag til denne Sags Ordning, hvilket var Köngen ovcrlcveret; ogsaa vare Udfkrifter deraf, om feg ikke feiler, meddeelte
StatSministrcne, idetmindste erindrcr jeg at have last samme.
Men det er intet Under, at Köngen fandt Betcrnkeligheder ved
at bringe Sagen for de scrrstilte Stcender; thi det var at
forudsee, at det kun vilve foranledige. de meeft lidenflabelige
Udtalelser. Den Spcending, der mere og mere havde grebet
om sig siden Stcenderne havde voeret samlede i 1844, steeg
dcsuden til en hidtil ukjendt Holde ved det faa Dage forend
dcres Sammentrceden i 1846 udkomne aabne Brev af 8dc
Juli, og stjondt Köngen ikke trocde, at dettc i den Grad vilde
opirre Stemningcn i Hertugdommerne, som det dog siden eftcr
viste sig, og som nogle af Hans Raadgivere formodede, saa
künde Han dog vist ikke dolge for sig selv, at det oieblikkelig
vilde saalcdes foroge Gjceringen, at der endnu mindre end forhen var at tcrnke paa rolig Overveielse af en Sag, der var
saa mg paa Stof til sorbittrede Kampe. Det er mig og bekjcndt, at Han angaaende adflillige Dele af det forelagte Udkast
*) Scc de» Noeskildffe Standcriidende for 1644,
2184— 2176, 2413— 2418, XI.— XI.II.
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havde Tvivl, cfter min Overbeviisning tildeels vclgrundcde
Tvivl. Men Han har desuden vist allerede til den Tid erkjcndt Nodvendigheden af paa en eller andcn Maadc at bringe
de Forhold, bvorom den sorgelige Spliv mellem de forffjellige
Statsdele dreiedc sig, undcr fcrllcs Overveiclse af Mcend, der
künde betragtes som de forskjellige Mcningers Talömcend, stjondt
Han ferst ncrr ved sine Dagcs Ende kom til en fast Beslutning desangaaende. Hans varmc Jver for hint sanlige Anliggendc var imidlertid ingcnlnnde kjolnet; naar Han for L!ieblikkct lod dct hvile, saa var det knn fordi Han, og det vist
mcd Rette, antog, at det intet vilde gavne men kn» vcrre til
Hinder for detö Fremgang i en tilkommende Tid, om Han i
1846 vilde have sat dct i Bevcrgelsc.
Ester alt det Udviklede har dct sandelig ikke vceret af
Mangel paa alvorlig Villie fra Rcgjeringens Eide, at det
Formaal, hvorfor Forordningen af Iste Mai 1838 havde begyndt at bane Vcicn, ikke siden blev videre stemmet, men
denne som mangcn andcn god Sags Fremme blev forstyrret
ved den Spamding, der, ganffe saa Aar efter at hiint ferste
Skridt var gjort, reiste sig mellem de Lande, hvoraf vor Etat
er sammcnsat. Nu stnes dct. at Styrelsen ad andre Vcie vil
fere os til det Gode, som det ikke lykkedeö at naae gjennem
den rolige Udvikling. Det kan neppe vcrre anderledes, end at
Danmark og de to Hertugdemmer ville blive en Toldeenhed;
Slesvig har allerede for Tiden faaet samme Toldsatser som
Danmark, og dermed er den Toldgrcendse, der forhen har
flilt dem ad, faldet, men derimod er en ny Toldgrcendse opstaact mellem Slesvig og Holstccn, hvormcd neppe noget af disse
Lande kan vcrre tjent, men hvorfor de ei kunne vente at blive
frie, uden ved begge at indlemmes i et fcelles Toldsystem med
Danmark. Holsteen, fra hvis Side man alene künde vente
nogen Vanjkelighed gjort, vil vist og finde sig bedre ved at
redde det celdgamle Toldfcrlledsskab med Slesvig ved dets Udvidelse til Danmark, end ved enten at udgjore et scerligt Toldland eller at indlemmes i et eller andet tydfl Toldforbund, som
desuden neppe af Regjmngen vilde blive tilftedt. Der er saa

stör Overeensstemmelse i Danmarks og de to HcrtugdommcrS
naturlige Beqvemhed for Handel og Sofort saavelsom i Ncrringsveieneö Udvikling og i Jndbyggeriics Beistand og LeveviiS, at de meget vel egne sig til at udgjorc cn Toldecnhed.
De have og, stjondt ikke ganste sammc Toldforfatning, saa
dog en saa lignende, at der ikke lct vilde findes nogct andet
Land, hvortil Holsteen Heller künde o»ske at slutte sig. Om
Toldindtcegternes Fordeling mellem Danmark og ethvert af Hertugdommerne, vil der under en saadan Toldecnhed ikke kunne
blive Sporgsmaal, thi de ville alle vccre at bruge til de Udgifter, hvori samtlige Statsdele skulle tage lige Deel, hvilket
paa den naturligste Maade fleer dervcd, at disse tilveiebringes
ved en fcrlles aldeles lige Skat. Derimod vilde Holstcen, som
Folge af sin Beistand og sit Forbrug af toldbare Bare, upaatvivlelig komme til kort om det i en Toldforening mcd andre
tydske Lande stulve dele de i den fcrlleö Toldkasse indgaaede
Jndtcrgter efter Folketal, og om der vilde blive det tilstaaet
nogct Forlods, er dog heel uvist. Nogle Lempelser vil den
danske Toldtarif iovrigt bchove for at kunne passe for samt
lige hine tre Hovedbestanddcle af det danske Monarki. *) Men
disse Lempelser ville dog vel kunne trceffes, saaledes at man
sra alle Sider dermed künde vcere tjent. Allerede ere adskillige
af de vigtigere Toldsatser, der vare hoiere i Niget cnd i Hertugdommerne, til Udjevning mellem Danmark og Slesvig her
gjorte lavcre. (Forordningen af 22de December 1850). Det
vil imidlertid ved Jndforelsen af en fuldkommen lige Told i
Danmark og Hertugdommerne blive en Nodvendighcd, i visse
Dele yderligere at nedsoette den danst-flesvigste Toldtarif, navnlig sorsaavidt Bomulds- og Uld-Manufactur-Varer angaaer;
og der turde i denne Jndustrigreens Tarv reise sig en Deel
')
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Zndvendinger mod saadan Nedsattelse, hvilke nnder andre Forhold ogsaa künde have deres Bercttigclse. Men da Toldfalledsflabet nn ikke blot er et onstvardigt Gode, men endog er
blevet en Nodvendighcd, kunne Betaukelighcver af det SlagS
ingenlunde nu have den Vagt, som de under cn jevncre og
stadigere TingeneS Tilstand maatte have. Det er desuden
forlcrngst blevet erkjendt saavcl af Regjeringcn som af den
indsigtsfuldere Deel af Folket, i ScrrdcleShed og af dettcs Reprasentanter i de forrige Stander, at den hole Beskyttelscstold, der er blevet tilbage for hine Varcsorter, i Grundsatuiugen er uriglig, og i Tidens Lob maa nedscrttes, og da det,
efter Erfariugs Vidnesbyrd, endog er uvift, om Nedsccttelsen
vilde vcrre til den Skade for vore Fabrikanter, som fra disses Side befrygtes, saa kan det neppe omtvivlcs, at Toldligheden her maa for en stör Deel tilvcicbringcs vcd Nedscettelser
i den danske Tarif, saaledes som den eiidnu er blevet ved den
foregaaede Uvjevning med Slesvig, medenS vel og nogen Forhoielse künde ftee i de Satscr, der vare gjeldende i Hertugdommerne. Derimod ere der adskillige andre vigtigc ForbrugSgjenstande, f. Er. Kaffe, Viin og Spirituose,, med Hensyn til
hvilke jeg ikke künde tanke mig nogen stjellig Grund, hvorfor
ikke de nn for Danmark og SleSvig gjalvende Toldsatser og-saa künde gjorcS anvendeliqe i cn tilligc for Holftecn falles
Tvldtarif. Siorre Vanffcligheder vilde udcn Tvivh mode hvad
BrandeviinSvaseuct angaaer; thi dette vil i al Falv med Hcuspn til Sporgsmaalet om Berettigelsen og Controlforholdsreglerne, om ikke med Hensyn til Afgiftsstorrelsen, bchove en an
den Ordning end den, Samme for Tiden har faaet i Dan
mark og SleSvig, navnlig vcd Lov af 7de Februar 18öl.
Men den Ordning, der endclig findes at vare den hensigtsmasfigste for Danmark, vil og uden Tvivl vare det for
Hertugdommcrue.

Endnu stal jeg, indcn jeg forlader de Angrcb, der ere
gjorte paa de Toldforhold mellem Danmark og Hertugdom-

merne, som Fororhningerne as Iste Mai 1838 havc frcmkaldt,
berore en Sag, som ligger uden for Angrebcne, men er.scrrdeleS vel stikkct til ydcrligere at oplpse det Urimelige i den
Paastand, at Negjcringen vev den nve Ordning af disse Forhold, der bcgyndte med forncevnte Auordniuger, har ladet sig
lede af en partisk Forkjcerlighcb for Hertugdommerne. Der
giveö nemlig visse Parkier, hvori den for disse Lande uvkomne Forordning af 1838 er mcrrkelig strengere end de dauske Toldanordninger. Saaledes er den indre Vareforscl cftcr
dcns §§ 69 og 70 og den sovcerts Tilforscl fra fremmede
Steder eflcr §§ 88—94, cfr. §§ 99, 109, 148 og 149, underkastct temmelig besvccrlige Controlforholdöreglcr, hvortil de
danffc Toldlove ikke kjende. De Straffe, som i det trettende
Afsnit (§ 229 ff.) ere satte for Toldforseelser, erc i flere
Maadcr strengere end de tilsvarende i Danmark, og den Net,
som Toldforordningen af Iste Februar 1797 §§ 116 og 117,
i Lighcd mcd vore crldre Toldlove, hjcmler Enhvcr, som Toldvcrsnct paastgter en Toldforseelse, til at inbfkydc sig under
Domstolene, er knn med Jndflrcrukninger optagct i hiin For
ordning for Hertugdommerne (§ 287, cfr. § 282). Det har
nu vist nvk ingenlnnde hcrmed vceret Hcnsigten at falte den
ene Deel as Köngens Undersaatter under mindre günstige Vilkaar end den anden. De ovenmeldte strengere Comrolforholdsregler hiororte fra scrrligc Forhold; og de udhccvede Fvrskjcllcr med Hensyn til Toldforseelsers Slfstraffclse og Forfvlgning havde uden Tvivl dereö Grund deri, at den davcrreude
Ovcrbestyrelse ikke fandt de i Fororduingcn af Iste Fcbrliar
1797 hjcmlede liberale Bestcmmelser tilstrcrkkelige til at give
Toldlovene behorig Kraft. Man var sikkert og bctcenkt paa i
den Henseende at fremkalde tilsvarende Forandringcr i Slnordningerne for Danmark, men man ansaae det dog ikke for
paatrcrngende, og ligesom den danske Forordning af Iste Mai
1838, hvis cgentlige Gjenstand kun var en Omordniug af
Tvlv- og Sktbs-Afgifterne, ingcn passende Leilighed frembod
til saadanne Forandri'nger, saaledcS blcv der Heller ikke sideu
foretaget nogct i dcnnc Netning, uden Tvivl sordi dctle be-
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qvemmeligst künde flee i en fuldstandig Toldlov, der fluide
trcrde i Stedet for Forordningen af Iste Februar 1797, paa
hvilket Arbeide der for langst var lagt Haand, uden at mau
endnu dcrmed er blevet fardig. Det turde iovrigt og vcere, at
den Jndflrankning, som den titncevnte Forordning gjor i Borgernes Abgang til Domstolene naar Toldforseelser paasigteö
dem, vilve i Danmark, hvor denne Abgang har gammel Lovhjemmel, havc fundet cn Modstand, der ikke viste sig i Hertugdommerne, hvor bette ingenlunde var Tilfccldet. Jmidlertiv
turde allcrede de navnte Forfljeller bevise, at der i hiin TidS
Negjering ikke herfleve en saadan crngstelig Hensyntagelse til
det Jndtryk, som en Lov eller Foranstallning künde gjore i Hcrtugdommerne, somMan har villet tillcegge Samme. Jeg flulde
for Resten ikke have udhavet disse i sig ikke betydclige og som
det syncS endnu mindre paaagtede Forflseller, dersom ikke den
ene af diSse havde faaet en senere Udvikling, hviS Historie
afgiver et slaacnde Beviis for hiin Bebreidelses Ugrund., Den
ovcnbcrortc, i Forordningen af Iste Mai 1838 foreflrevne Con
trol med Varctilforsel sovarts, — bestaaende i en Forpligtclse
for enhver fra Udlandet eller fra toldfrit Sted i Staten kommende
Skipper til, under strengt Ansvar, at vcere forsynet med et paa Afgangsstedct i noiagtig foreflrevneFormer udstedt, afdcn dcrvccrcnde
danfle Consul eller af Stedets Llvrighcd bekraftet Manifest, ledsagct af fuldstcrndige Dokumentcr angaaende enhver Deel af
Ladningcn, — blcv siden yderligere gjennemfort og fljcrrpet
ved en scerlig Anordning, der 1840 blev i Udkast forelagt
forst de holsteenfle og siden de slesvigske Stander. De forste
indstillcde mcd en Fleerhcd af 32 mod 10, ikke blot at det
forelagte Udkast maatte bortfalde, men endog at de ovenmeldte
Bestemmelser i Forordningen af Iste Mai 1838 maatte ophceves. De udviklede omhyggelig, hvorledcs disse i flere Maader
gik uden for det Udkast, der havde vceret dem forelagt, i det
Forordningen havde optaget et af de senere forsamlcde slesvigfle Stander til Controllens Skjarpelse gjort Forsiag, og derhos endog i Forbindelsc dermed tilfoiet yderligere Bestemmelse,
og de sogtc at vise, at det saalcdes dannede Hele besvaredc
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Samfcerselen saaledes, at det blev til betydeligt Afbrcek for Lan
ders Handel og Fragtfart, og allerede havde givct Anledning
til lydelige storstcdeels velgrundede Klager. De udhcrvede derhoS, at de dansic Toldlvve ikke kjcndte Bestcmmelser af denne
Art, og at de ligcledes vare ukjendte i de fleste fremmede
Stater. Det Minvretal, der ei var aldeles enigt her«, dccltog
dog i adstillige Jndstillingcr om LEndringer og Lempninger i
det forelagte Udkast. Den flesvigste Stcenderforsamling udtalte sig derimod eenstemmig og mcd stör Styrke til Fordecl
for Lovudkastet, som scerdeles vel stikket til at udfylde Hullerne
i den ved Forordning af Iste Mai 1838 paabudne ManifestJndrctning, hvilken dog allcrede i sin ufuldkomne Tilstand
havde viist sig scrrdeleS virksom til at forebygge Smuglcrier.
Jmidlertid bragte de cn Deel Wndringer i lidkastets Enkeltheder i Forflag. Det var iovrigt af det nedsatte Udvalg
erindrct, at der ikke i Danmark vare lignende Bestemmelser,
og at dette maatte gfore Afbrcek i HensigtenS Opnaaelse. I
den Anledning bemcerkede den Kongelige CommissariuS, at det
var besluttet at indfore de samme Forholdsrcgler i Danmark,
og at det kun var af Mangel paa Tid at et dcrtil sigtende
Lovudkaft ikke ogsaa blev forclagt de danste Stcrnder.*) Ved
Forordning af 12te Marts 1841 fik det HertugdommerneS
Stcrnder forelagte Udkast Lovskraft, dog med enkelte SEndrin
ger, storstedecls i Overeenöstemmclse med de sleSvigsie Stcrnders Jndstillingcr.**). I 1842 blev der nu forelagt de danfke Stcrnder et Udkast til en lignende Anordning angaacnde
Ladningsdokumenter for sovcrrts indkommende Vare, i hvil
ken dog en Deel Lempclser vare optagne, sornemmclig med
')
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Hensyn til Straffebestemmelserne, der vare affattede i Hensyn
til dct mildere Straffesystem i Forordningen af Iste Februar
1797, hvis Forandring maatte forbeholdes en tilkommcnde almindelig Toldforordning. Forinden Sagen saakeves bragteö
for de Lauste Stccndcr havde General-Toldkammer- og Commerce-Collegiet forelobig indhentct Bcteenknilig fra GrosscrerSocietetets Committee i Kjobenhav» saavelsom fra de Handlende
i de vigtigste af de vorige Sotvldfteder; med nogle faa Undtagelser havde alle, og navnlig fornoeviite Committee, erklccret
sig mod Lovudkastct, stoltende sig i det Bcesentlige paa de
samme Grunde, som den Holsteenste Stcrnvcrforsamling derimod
havde sogt at gjore gjcrlvende. Ligcledcs havde Collegiet indhentet Betcrnkninger fra de meest betydcnde Tolvembedsmanid,
fra hvilken Eide den paatcenkte Lov fandt varm Anbefaling, i
SocrdeleShed og med Hensyn til den gode Virkning, som Manifestindretningers Jndforelse i HertngLommerne kjendelig havde
udovet paa Tvlvopsyncts Kraft til at forebygge Smuglerier.
I Molivcrne til det fvrelagte Ndkast bleve de af Handelöstanden paaberaabie Jndvcndinger gaaedc i Mode. *) Hos dct i
Roeskilde ncdsalte Uvvalg (Hvidt, B a n g , Kirk), fand!
Lovudkastct en god Modtagelse, i det Samme vel med stör
Klarhed og Sagkundstab ndhcrvede de Vansteligheder, Bcsvoer-lighedcr og Bckostninger, Jndretningen vilde paafore Handelen
og Sofarten, men ogsaa med lige Klarhed og Sagkundstab
uvviklede, dcels hvorledeö der dög var megen Overdrivelse i
de Forestillinger, man gjorde sig om Belydningcn af alt dette,
deels hvorledcS den soreslaaede Jndretning, paa den andcn
Sidc, vilde give ToldvcrSiiets ovrige Beftra'belscr for at udrydde Smuglerier en Understortelse, der ei allcne med Hensyn
til StatSindtccgtens Botryggelke var hoift onstclig, men og
künde gjore andre kostbare og bcsvcrrlige Foranstaltninger ovcrflodige. Udvalgct tilraadede dcrfor Forsamlingen at indstille
Lovudkastct til at udkommc som Lov, men med adstillige WnSee Noeökiloe Stcrnder-Tidende fer 1812, S. 295— 311, Viborg
Sta-nder-Tidende S . 191— 208.
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dringen Men i selve Forsamlingen lagdc man mere Bagt
paa de med Jndretningen forbundne Ulcmper og mindre paa
dens anbefalende Sider, end Uvvalget havde gjort. Det uvhcevedes derhoS, at der i detil samme Tiv forsamlede holsteenske Slccndcr var udtalt enBcklagclse over cil det i 1840
sorelagte Nbkast, saa stcerkl de end havde udtalt sig dcriinod,
var blevet Lov. Ogsaa bemcrrkede man, at de slesvigske
Ständers Stemning sor Sagen fandt sin Fvrklaring i FlcnSborgs fra de danske og holfteensie HandelsstcrdcrS holst sorskjellige Interessen Endvidere paaberaabte man sig, at den
omhandlede Foranstaltning i ethvert Tilfcelde maatte syneS at
vcrre ufornodcn i Kongeriget, hvor der allcrede var udrcttet
saa ineget til Smugleriets Undertrykkclse, og at en af de Betragtninger, som netop allerstcrrkest talte imod den forcslaaede
Lov, ikke havde den Bc.ydning sor Hcitugdoininerneö HandelSstcrder som sor Danmarks og i ScerdeleShcd sor Kjobenhavn,
de» nemlig at en saadan Lov vilde vcrre til Hinder sor et
Skibe, der oprindeligviis ikke cre besteinte til en danfk Havn, siden,
naar Oinstcendighcder dcrtil indbode, anlobe en saadan, sor at
udlosse deres Ladningcr. *) Der freinkom og den Wring, at
den Ulighed mellein Danmarks og HertugdommerneS Lovgivning so«n Udkastet vilde afhjcrlpe, saa mcget mindre künde
komme i afgjorende Betragtning, som der i andre Henseendcr,
og navnlig hvad Toldsatserne angaaer, fandt en meget bet«)Denne Ulempe var iovrigt ogsaa udhcevet i den holsteenffe Betcenkning (Ständezeitung, Beilageheft S. 779— 780), og ffjondt
Tilfceldet rimeligviiö bvvpigere maatte indtrcrffe med Hensyn til
Kjobenhavn end til de holsteenffe Havne, var man paa den anden
Side i Kjobenhavn bedre istand til nogenlnnde be.imelig at staffe
den scerlige Tilladelse fra General-Toldkammeret,

hvorved cl saale-

deö anlobet Sted knnde faae Abgang til at loofe, end andetstedS;
og det var kun i den Lethed og Hurtighed, hvormed Bedkonunende
saaledes künde blive hjulpen, at der künde sindcs en Beroligelse
imod den Udilgt, at alle flige Skibe vilde bortffrcrmmes ved Manifestindretningen,
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delig Ulighed Sted. Ved Afstemningen erklcrrede 48 Medlemmer sig imod Lovudkastet og kun 13 for Samme, med nogle
Afcrndringer. *)
De jydste Ständer stuttede sig saa godt som ganske til
Dstistcrnes og fraraadte Udkastet med end storre Stemmeflerhed (41 mod 6). Sagen var iovrigt der ingenlunde Gjenstand for saa indgribende Forhandlinger som i Roeskilde.
Det flal her blot bemcrrkes, at den jydske Stccndcrforsamling,
med Hensyn til det den erkjendte for den storfte Vanstelighed
ved hele Sagen, den nylig bcrerte Hindring for de Skibe,
som ei oprindelig ere bestemte til en danfl Havn, udhcrvede
Kjobenhavn og Helsingor som de Stccder, hvis Handel isoer
vilde lide derunder »den i saa Hensecnde at neevne nogen af
Jyllands cgne Stccder.**) Efterat Sagen dcrpaa var blcvet
foredragct i Statsraadet, besluttede Köngen sig for indtik videre
at stille den i Bero, hvilket meddeeltes de danste Stcrnder ved
dereS Sammenkomft i 1844.^**) Senere stete der intet enten
for at udvide den omhandlede Manifeft-Anordning til Danmark, cller omvcndt for at afstaffe den i Hcrtngdommerne.
Dcnne Sags Historie frcmbyder vist nok et slaaende
Erempcl paa, hvorlcdeS det stod sig med den oste gjentagne
Paastand, at Holsteen og de Holsteenste Stcrnder havde Herredommet i Slesvig baade gjennem diSses Stcrnder og giennem
en holstecnstsindet Regscring. Denne Paastand er aldeleö grebet af Lüften, og jeg er vis paa, at der af de Mange, for
hvem det er et Evangelium, ncestcn Ingen er som vilde vcere
istand til at ncevne endog en cnefte Kjendögjerning, der blot
med noget Skin af Sandhed künde anfores til denö Bestyrkelse. Derimod have vi allerede ovenfor S . 257—261 seet
" ) Roeskilde St-r-idcr-Tidende S . 2 7 7 0 - 2 8 2 7 , 1 , 1 - I. lV , S . 3 2 3 3 —
3262.
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Erempler af tvende vigtige Säger, hvori de slesvigste Stcendcr
i 1836 vasentlig afvege fra de holsteenjke, og hvori Udfaldet
blcv stemmende mcd dereö Mening. Men her har man atter
et paafaldcnde Erempel. Det maa ikke glemmcs, at det var
eftcrat de holstcnste Stoender med stör Stemmcflerhed havde
erkläret sig imod Lovudkastct, at dette kom under Behandling i
Slesvig, og at man der eenstemmig anbefalcde sammc. Ogsaa viser denne Sag, hvor langt Regieringen var fra at tillcegge
Forholdene og Stemningen i Hertngdommene nogen utilborlig
Jndflydelse paa de danste Anliggender, som dcrmed kom i Berorelse. Afgjorelsen af det de danste Stcrnder i 1842 forelagte
Lovudkast var i Sandhed en noget kilden Sag. Paa den
ene Eide vilde Regjeringen ugjerne give Slip paa en Foranstaltning, som det Collegium, som Sagen ncermest vedkom,
vedblev at ansee for seerdeles vigtig til at bestytte en af Statens
vigtigste Jndtagter, mcdens det fandt, at alle de Ulemper, som
Standerne havde opstillet, kun vare af underordnet Betydning.
Paa den anden Side syntes det dog utilraadcligt mod en saa
overveiende Fleerhed i Stcenderforsamlingerne at gjcnnemfore
den i Danmark. Men, naar dette ikke steete, kom man i en
noget uhyggelig Stilling til Hertugdommerne. Hvad Holsteen
angaacr, da var Jndremingen indfort i dette Hertugdomme
deels uden at detS Stander havde faaet Leilighed til at prove
samme, deels endog ligefrem mod disses med stör Fleerhed
udtalte Mening. Nu maatte Regjeringen lade den lignende
Lov, hvortil den havde ladet Udkast forelcrgge i de danste
Stander, falde, fordi disse, ligesomforhen de Holsteenste, havde
erkläret sig derimod. Der var vel nogen Forstjel i Forholdene,
som künde give de for og imod Sagen anforte Grunde storre
Vagt i den ene Statsdeel end i den anden; men disse Forstjeller vare dog ikke saa betydelige ekler saa afgjorte, at man
künde vente at de vilde finde Anerkjendelse til Retfardiggjorelse
af den ulige Behandling. Med Hensyn til Slesvig var Forholdct vel et andet, da det var i Overeensstemmelse med dereS
egne Standers indstandige Anfle, at de havde den Lov, som de
danste Stander havde frabedet sig. Men det maa dog erindres.

at de derved vare gaacde ud sra den cif Rcgjcringcn bckrcrstede Forudscrtning, (hvilkcn dog ei var gjort til Betingelfl), at
cn lige Lov vilde udkomme fvr Danmark. Sagen var og i
sig selv af den Natur, at der, naar ikke scerdclcs Omstcrndigdigheder talede fvr cn Afvigelse, burde vcrre Overeensstemmelse
i Lovgivningen for alle Starsdcle; thi da den sordeelagtige
Jndflydelse, Foranstaltningen fluide have paa Statsindtcrgtcrne,
maatte komme de for hele Slaten fcclles Finantser tilgodc i et
lige Forhold, burde man og ovcralt vcerc lige nccr til at taalc
de Byrdcr og Jndflrcrnkningcr, som den forte mcd sig.
Mindst künde den af enkelte Medlemmer i Stcenderne paabcraabte Omstamdighed, at mange Toldsatser vare lavere i Hertugdommerne end i Danmark, herved komme i nogen Betragtning; thi, for ikke at tale om hvad der cllcrs lod sig anforc
mod en saadan Udjevningsmaade, saa bleve de lavere Tolvsatser i Hertugdommerne tilstrcekkelig udjevnede ved disses ovrige
Bidrag til Statsfornodcnhedcrne.
Det er imidlertid ingcnlnnde min Mening, at Regieringen
ved hiin Sags Behandling havde villet sa'tte Hertugdommer
nes Jntereöser tilside. Mindst künde jcg finde en saadan
Tilsidescrttelse i den Bcflutning, som blev taget i Anlcdning
af det de danfle Stcender sorelagte Lovudkast. Jeg havde den
Tid selv, som Medlem af Statsraadet, Deel i Sagens Afgjorelse, og saa levende jeg end folte det Uhyggelige i den
ulige Afgjorelse det samme Anliggende fik i de forfljellige Statsdele, saa var det dog eftcr den Stilling, hvori Sagen var kom
men, mig klart, at der nn intet andet var at gjore. Jmod
den störe Stemmcfleerhed, hvormed begge Rigets Stcrnderforsamlinger havde udtalt sig, at lade det sorelagte Udkaft
blive Lov, künde saa meget mindre tilraadeS, som det cfter den
gode Tilstand, hvori Toldopsynet befandt sig i Danmark
ingcnlnnde var indlysende, at den yderligere Beflyttelse mod
Jndsmuglinger, hvorom der handledes, künde have en Vigtighed for Toldens rigtige Erlcrggelse, der künde vcie op imod
det Afbrcek, den paatcrnkte Lov künde gjore Handel og Sofort,
og den Miöstemning som den efter al Sandsynlighed vilde

frcmkalde. Paa dc» andcn Sidc var det dog aldelcS utilraadeligt at forttage nogct Skridt sor at faae Manifeftloven opbcevet i Hcrtugdominernc, khi foruden at Toldtilsynct sammestcdS maaffee ikkc »den Skade og i al Falb ikkc üben en bekostelig Forogelse af Pcrsvnalet, kundc nndvcrre den Scotte,
som denne Lov hivtil havde afgivet, var det rimeligt, at hvcr
af deres Stcrnderfvrsamlinger vilde blive ved deres forrige
Mcning, og da paa den holfteenste Forsamlings eensivigeJndstilliiig at opha've den Lov, som 184l var blevet givet lige
imod dcnS Meiling, vilde fra flere Sider have vcrret en Urimelighed. Hertil kom, at Ncgjeringen, nagtet den for LUeblikket fandt overveicndc Betcrnkelighed ved at gjcnnemfore Jnd-retningcn i Danmark, dog ikke havde opgivet Haabet om at
den i en scnere Tid, maaflee eftcr at vcere blevet almindeligerc
i andre Stater, künde lade sig ivcrrksattte. Den blev derfor
og kun stillet i Bero, og dermed künde det ikke bestaae, at
Rcgjeringen gjorde Skridt for at faae den ophcrvet i Hertugdommerne. Det vilde have vcrret Stcrndernes Sag, om de
med Henspn til Lovudkastets Skjcrbne i Danmark dertil havde
sundct Anledning, da at bringe Sagen i Bevcrgelse. Dette
stete imiblertid ikke, hvilket og er ineget sorklarligt af den fuldkomne Modscetning i begge Forsamlingers Mening, der havde
viist sig i 1840. Det vides Heller ikke, at den Forstfel, der
saaledes var opstaaet mellem Danmark og Hertugdommernc,
ellers har gjort noget synderligt Jndtryk. Naar der, som
man maa vente, ved Ordningen af vore SlatSforhold bliver
tilveiebragt et foelles Toldvcrsen, vil det vcrre et aabcnt Sporgsmaal, om Hertugdommernes Manifest-Jndretning flal udvides
til Danmark, eller om den aldeleS kan henfalde.
Saafremt der maatte vcere Nogcn, som ved Hjcelp af
Stcrnder-Tidenderne vil gfore sig ncermere bekjendt med ovenmcldte Sag, vil Han have Leilighed til at bemcerke den Forstandighed og Nollghed, hvormed et Anliggende, der greb ind
i Forholdene mellem de forstjcllige Statsdele, til de Tider blev
behandlet. Man vil ikke finde noget Spor af Bitterhed eller
Misundelse, ingen Tilbm'elighed fra den ene eller den anden
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Side til at udove Jndflydclse paa den Deel af Staten, der ei
horte under denö raadgivende Birksomhed. Hertil kan det ingcnlunde regnes, at Holsteens Stcendcr, for at holde den paatcenkte Lov borte, beraabte sig paa, at der ingcn lignende
fandt Sted i Danmark. Dette staaer som de andre ved Sidcn
deraf paaberaabte Staters Erempel kun som noget, hvori de
fandt en Bestyrkelse for deres Mennig om den besvcrrende
Jndretnings Overflodighed, hvis Jndforelse i Hertugdommerne
var sat under SporgSmaal. Ei Heller iiideholvt de flesvigste
Ständers ovenanforte S . 457 i sig ganffe vel grundede Bcmcerkning noget Paatrcrngende. Ligesaa lidet laae der nogen
Lyst til at regiere Hertugdommerne i, at de danffe Stcendcr
udhcevede hvad der, efter dereS Mening, talte for at paa den .
ene Side det danste Toldvcrscn mindre end HertugdommerneS
trcrngte til den Understottelse, som den omspurgte der allerede
indforte Jndretning flulde yde Samme, og at den, paa den
anden Side, efter Forholdene her i Niget, vilde vcere til storre
Besvoer for Handel og Sofart. Dette var ingenlunde en Udtalelse for Jndretningens Vedligcholdelse i Hertugdommerne,
nagtet Danmark derfor maatte blive fri; Stcendcrne vilde kun
imodcgaae den Forcstilling, at dens Udvidelsc til Danmark
var en nodvendig Folge af at den allerede var indfort i Hertugdommcrnc. Den Bemcerkning, at de lavere Toldsalser i
Hertugdommerne fortjente ved denne Leilighed at komme i Betragtning, indeholdt kun ganske Enkeltes paa en urigtig Opfatning af Forholdene grundede Mening (see oven S . 459),
men havde ingen Plads faaet i Stcrndernes Betcrnkninger.

uv.
For dem, der have sat sig fast i den nyeste Tids Forestillinger om de indbyrdes Forhold mellem de forstjellige Statsdele, maa det vcrre noget paafaldende, at de danste Stander t
den nylig omhandlede Sag vare i fuldkommen Overeensstemmelse med de holsteenfle og i flarp Modscetning til de flesvig-
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sie, og at de i den Anledning tydede paa FlenSborgS fra de
danffe og holsteenffe Handelsstceders holst forffjellige Jnteresser.
Men de, som erindre noget om Forhandlingerne i Anledning
af de forffjellige Stcrndcrne forelagte Toldsager, ville vide, nt
dette ingenlunde vnr et enestaaende Tilfcrlde. Ester at jeg saa
lcrnge har dvcrlet dccls ved de almindelige Forhold mellein
Daninark og Hcrtugdommcrne, der ere fremgaaede af de Toldlove, hvorved Stcenderne have medvirket, deels ved en enkelt
til Toldindtcegtens Beffyttclse sigtende Anordning, tor jeg ikke
Made mig her at gjennemgaae de flere Säger, som jeg i foranforte Henseende künde paaberaabe mig. Men jeg kan ikke
holde mig tilbage fra i Korthed at berore cn Toldsag, der
maaffee klarere end nogen anden udviser, hvor langt hine
Forestillinger vare fra vore Stcender. Ogsaa ffal jeg udhceve
en andcir Sag, der ikke egentlig var en Toldsag, wen hvori
dog ogsaa det Samme ligeledeS klarligen har lagt sig for
Dagen.
Nnder de udforlige Forhandlinger, som den provisoriffe
Plakat af 14de April 1842 angaaende adffillige Lettelser i
Handelen (fornemmclig den transatlantiffe) fremkaldte, navnlig
i Roeskilde, sporer man hcelt igjennem en Miöstemning over
den Jndflydelse, som den flensborgffe Handelöstand ei blot
gjennem de sleövigffe Stcender men endnil mere gjennem umiddelbare Andragendcr, Deputationer og afgivne Erklcrringer
havde udovet paa den omhandlede Lov, der vcl i sin Hovedretning var stemmende med den Kjobenhavnffe HandelS
stands Nnffer, men dog i det Hcle — dette var i det
mindste Stcrndernes Mennig, den de endog paa en temmelig
spydig Maade udtalte, — var blevet saaledes lempet estcr
Flensborgö scrregne Jntercöser, at det, hvis den ikke blev nnderkastet betydende Forandringcr, knn vilde vcere denne Dy der
künde fore sig det Offer, som Finantscrne bragte, til Nytte.
Det var ikke saa ineget de slcSvigffe Stoenderö paa Forflag af
de flensborgffe Deputerede i 1840 indgivne Andragcnde om
den direkte Handels Ophjcelpning m. v., hvorover man opholdt sig, som den Jndflydelse den flensborgffe Handelsstand
so
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ad de ovrige ommeldte Veie formeentlig havde faact paa de
trufne Bcstemmelser. Man paastod, at allene Flenöborg
var istand til uden betydelig Opoffrelse at opfplde de Betingelser, hvortil den provisoriste Plakat havde knyttet de i samme
tilstaaede Begunstigelser, og at ligeledes disse Begunstigelsers
Uvvidelse til Vestindien kun var til FlensborgS Fordcel. Fleerhedcn af de Medlemmer af Kjobenhavns HandelSstand, der
havde Scedc i Staenderne, tilkagde imidkertid den Opmnntriiig,
som Plakaten havde givet den direkte tranSatlantiske Handel,
en saadan Vigtighed for Kjobenhavilö og hele Nigctö Handel,
at de, i den Fotudscctning at dens vccsentligste Mangler vilde
blive afhjulpne, anbefalcde den til at blive i Kraft. Dctte fik
og Stemmefleerhed for sig i Forsamlingen, men stjondt vistnok
den Darme, hvormed hine Handlende talte Sagen, i Forbindelse med de dybt indgroedc Forcstillinger om den dirccte Handeels ubetingede Forrang, hvoraf man saa ofte har seet Spor,
virkede paa mange Medlemmer, turde dog det Udfald, Sa
gen fik, mere styldeS den scerdeles Stilling, hvori den var
kommen, efler at Loven alt var sat i Fuldbyrdelse. Ester at
Etatsraad Hvidt, stjondt Formand i Grosserer-Secietctö-Commilteen, med stör Klarhed og logist Styrke havde udtalt sig
mod det der var LovenS Kjcrrne, dens § 3, crklcrrede to af
Forsamlingens dygtigste og mcest anseete Medleigmer (Bang
og Ussing), at de vare fuldkommen enige i Hans Bedominclse
af Loven, og at de, som Han, vilde stemme imod dens § 3,
hvis deres Stemmer vare frie, men at den dog nu ikke
künde pludselig tages tilbage uden at der maatte bringeö betpdelige Offre til Erstatning for dem, som derunder bleve stadciidende, hvorfor de fandt det rettere, at den sattes i Kraft,
men med udtrpkkelig Jndstreenkning til nogle faa Aar. Del
blev deres i Overeensstemmelse hcrmed gjorte SEndringsforflag, dog kun med svag Stemmefleerhed, forkastet, men dette
maa, naviilig efter hvad der i sclve Stcrndernes Betcrnkning
findes anfort, hidledes deraf, at man betragtcde den omhandlede Toldnedscettelse som en Deel af Tarifen, der efter Forordningen af Iste Mai 1838 var underkaftet en treaarig Revi-
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sion. Et af Etatsraad Hvidt stillet Forflag om, at For,
sainlingen vilde yttrc sig misbilligende om Gencral-Toldkamme-ret, forsaavidt dct hcivde bevirket de omhandlede Bestemmelser
satte i Kraft ved e» provisorist Lov, blev og med betydelig
Stemmeflcerhed forkastet, men efter hvad der maa fluttes af
Forhandlingcrne, kun fordi man fandt en saadan Wring
mindre passende, naar man dog ei vilde andrage paa den
provisoriste Lovs Tilbagekaldclsc. *) Den jydste Stcenderforsamling flnttede sig i dct Hele til Dstifternes, men tilfoiede det
Forflag, at St. Croir raa Sukkere stulde vcrre udelukkede fra
den omspurgte Toldbegunstigelse,**) et Forflag, hvorfor der og
var al Stemning i Roeskilde, men som blev undertrykt ved
den Tanke, at det ei lod sig satte igjennem at faae denne
Artikel, der for Flenöborg havde en overveiende Vigtkghed,
uvelnkket fra den Tolvlettelse, hvoraf den allcrede ved den pro
visoriste Plakat var kommen i Besiddelse, til samme Tiv som
man androg paa dcns Uvvidelse til flere transatlantiste Produkter end de i Lovudkastet optagne.
Baade den Holsteenste og den slesvigste Standerforsamling androge, den sidste med en noget ringere Stemmeflcerhed
end den forste, paa Ophcevelsen af den provisoriste Plakats
§ 3, ligesom de, dog i en maadeholdcnde Tone, anbragte Anke
over, at Bestemmelser af saa indgribende Folger uden paatrangende Nodvendighed vare satte i Kraft, inden Standernes
Mening dcrom var indhentet. Skulde man domme blot efter
Afstemningerneö Uvfald maatte der have vcrret en meget starp
Modscrtning mellem Danmarks og Hertngdommerneö Stander,
men det Ovenanforte vifer, at ikke blot de samme Meninger,
som de sidste ved deres Afstemninger sogte at gjore gjeldende,
ogsaa med stör Stprke og af ineget betydende Medlemmer vare
udtalte i de forste, men at de sandfl-nligviiö og vilde have faaet
* ) S e e om alt bette Roeskilde S ta n b e r-T ib e n d e for 184 2 S . 88—
108, 2 0 3 1 — 2 l 5 l , 2 8 6 8 - 3 0 2 7 , X X X I — X l, I.
")

V ib o r g Stce n b e r-Tide n de for

1842

S . 101 — 1 0 8 ,

2 0 8 3 — 2112, X l . l — X l. IV .

30'

1 7 1 0 — 1745,

4V«

de fleste Stemmer sor sig, saafremt man ikke havde anseet sig buuden ved den Betragtning, at dog Lovcns Jndhold, efter engang
at vare sat i Kraft, ikke pludselig künde tages tilbage. Hvad
de ncrrmere Bestemmclser angaacr, hvori de danske Stander
havde foreflaaet Forandringer, saa vare HertugdommerncS
Stander enige i disse, knn at de hos dem blot kom frem som
subsidiäre Jndstillinger. Navnlig tiltraadte de den jydste Standerforsamlingö Jndstilling mcd Hensyn til raa Snkkere, hvilken, som ovenbemarket, i Gründen og var stemmende mcd de
Roeskildste Standers Mennig, skjondt de af den navnte Grund
havde holdr tilbage med Samme.*)
Den Afgjorelse bemcldte Sag stk ved de deels sor Danmark, deels sor Hertugdommerne udgivne Plakater af 27de
Marts 1844 (jevnfor Ny Coll. Tid. Nr. 19), saavcl som de
senere Forlangelser det den bcstemte Aaremaal, paa Grund
af de sardeles Forhold, hvorunder Staten fra 1848 af har
befundet sig, har faaet, staaer i alt sor liden Forbindelse med
mit Formaal, til at jeg derved stulde opholde mig.
Derimod kan jeg ikke forbigaae det Beviis sor den af
af mig modsagte Paastand om det Herredomme, Holsteen udovcde i de flesvigfle Stander, som man maaskee vilde söge i
den Omstandighed, at disse sidste ikke ved den foranforte Leilighed toge sig mere af dercs vigtigste Handelsstads Dnster og
Jnteresser. Men det er kun med Hensyn til de tre forste
Standerforsamlinger, hvilke udgik fra de oprindelige Valg, at
jeg har bestridt hiin Paastand, og hvad jeg derom har an
fort, maa, som stottet til nimodsigelige Kjendsgjerninger, staae
fast. Derimod har jeg selv forhen udhavet, hvorledes der i
den flesvigffe Standerforsamling i 1842 lige fra forst til sidst
viste sig en lidenstabelig Partistraben for at knytte SleSvig
narmere til Holsteen*") og derved varge mod den Fare for
S e e holsteinische Ständezeitung S . 1 0 5 1 — 1072, 1 1 1 3 — 1139, B e i
lagenheft 2, S .
S.

1 4 9 — 163, 7 8 5 — 7 9 3 ,

1926— 1948,
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Beilagenheft 2 ,

868- 666.
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detS Judlemmelse i Daumark, hvorfor det formeentlig ellerS
vilde vcere udsat; og det er ganske muligt at denne beklagelige
Relnkiig ogsaa har bidraget til at Flensborg, hvis Deputerede
vare dens erklcerede Modstandere *), ikke lcengere havde den
Vcrgt i Stcenderne som forhen og som i Scerdeleshed endnu
i 1840 kjendelig havde lagt sig for Dagen. Men, saa lidet
det end vilde komme i Strid med noget som jeg har paastaaet,
om Man vilde udlede det Udfald, som den ovenncevnte Han
delssag fik paa den fleövigffe Landdag, fra en holsteenfl Jndflydelse, saa maa jeg dog i det mindste finde denne Formodning noget tvivlsom. Den flesvigfle Forsamlings Beflutninger
havde i Sagen selv saa gode Grunde for sig, at en flig Forrnodning ikke behoves, og, om man end vil paastaae, at det
dog vilde have vceret det Naturlige, at den flesvigfle StcenderS aale d e s horte begge Flen sb orgS Deputerede (A g e n t J e n s e n
S e n a to r N i e l s e n )
gende, der i

1838 indgik fra

med de holsteensie
6 8 6 — 6 8 8 ).

til de Fa a, der erklcrrede sig mod
de sieSvkgsie Stcrnder

(see Stcrnder-Tidende

og

det A n d ra -

om Forening

for 1638 S . 6 7 3 — 674,

Dette udhcrves af W e g e n e r , der betegner hine F a a

som de flesvigske P a trio te r (I. e. S .

2 6 2 ) ; og jeg sial Heller in

genlunde fragende dem denne Egenflab, men de vare dog meget langt
fra den Tcenkemaade, der nu omstnnder ansees fornoden for at N ogen kan
blive regnet til de rette Patrioter.
i Loven af 28de M a i

1831,

D e gik ud fra det Kongelige T ilsagn
som

en B o rg e n

mod al F r y g t for

Hertugdomm ernes Adsiillelse fra H in an d e n , og medens de fra den
S id e ilke fandt StcrnderneS Forening
f o r T i d e n vilde vcere fladelig,

fornoden,

meente de at den

da der vare endnn mange scrrlige

flesvigfle og navnlig flensborgfle Jnteresser tilbage, som vilde vcere
bedre beflyttede

gjennem

scrrlige flesvigfle Stcrnder

en fcrlles Stcenderforsamling.
Forhold

mellem

D e t bemcrrkedes o g ,

end gjennem
at det gode

Kö n ge n og Folket vilde lide under at m an

ilede

med at saae en In stitu tion , som Han nylig havde fljcenket det, omdannet.

D e t sees dog ikke, at den Modstand, som de flensborgfle

Deputerede i 1838 gjorde mod StcrnderneS Forening,

havde nogen

Jndflydelse paa den flesvigfle LanddagS S te m n in g mod F le n sb o rg ;
tvertimod have vi nylig
Säger

virkede

seet, hvorledeS

til B eflu tn in ge r,

de danfle Stcrnder imod.

den

i

1840

paa tuende

som vare baade de holsteenfle og

D e t viste sig endog i S lu tn in g e n af den

forsamling havde holdt ved Slesvigs Jnteresser, om de end
vare imod de danffe og holsteeuffe, saa vilke man dog vanflelig kunne paastaae, at hine Jnteresser ubelinget maatte falde
sammen med den flensborgffe HandclöstandS.
Den Sag, som jeg endnu i det ovcn S . 46i> antpdede
Dicmed har at belyse, er den, der i 1840 blev reist i begge
de danffe Stcrnderforsamlingcr i Anledning af de da paatcenkte
Jernbaneanlceg i Hertugdommerne. Paa Anmodning af den
Committee, der i dette Anliggende havde dannet sig i Flensborg, indbragte en Deputeret i Lstifternes Stcrnder et Andragende, der gik ud paa, at de fkulde gaae ind til Köngen med
en Petition om, at det, inden Anlccggelsen af nogensomhelst
Jernbane bevilges, maatte blive taget under noiefte Overveielse
om ikke en Jernbane fra Flensborg over Husum til Tonniuflesvigffe Stcenderforsam llng for 1842,

at de flensborgffe Depute-

rede endnu vedbleve med deres Ulyfl til en oieblikkelig Sam m ensm eltning
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at Han ligesaa

lidet tilsigtede at
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til det tydffe Forbund,

at scette dette i

med T y d ffla n d , at Han hverkcn vilde gjore

Hertugdommet tydff eller danff,

men haandthceve det som saadant.

D e tilfoiede, at de vel aldrig havde havt T v iv l om, ad det saaledeS
v ar K ö ngens V illie ,
krin g,

men at de dog glcrdede dem over cn Forsik-

der tjente til Landets Beroligelse

tung S . 1 7 1 1 — 1712).
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gen maatte have Fortrin for en Jernbane- der vilde crholde
sit Endepunkt paa eller ved Grcendsen af de danfle Steiler.
Der blev nu vcl i Anledning hercif nedsat et Udvalg, men
dette, bestaaende af Etatsraad Hvidt, nnvccrende Bankbirecteur
Hansen, afvode Kammcrherre Tillisch, Agent Brunn og afvode
Kammcrraad Drevsen, fandt aldclcö ingen Grund for Forsamlingen til at tage sig af den Jernbane, der flulde gaae ud
fra Flensborg, da der ikke forelaae noget, hvoraf man künde
slutte, at den vilde forljene Fortrin for den, som den flulde
fortreenge. Det künde i Scrrdeleshed ikke crkjende den paaberaabte Grund, at den danske direcke Handel derved i hei Grad
vilde blive befordret, thi det vidste ikke, hvad der merc flulde
hindre danfle Skibe og fremmede Skibe, som danfle Utidersaaiter künde benytte til directe Handel, fra at lade og losse i
Altona, cnd i Tonningen, hvorimod det paa den anden Side
maatte komme i Betragtning, at de Hjelpemidlcr, som til Benvttelsen af et saadant Communicationsmiddel maatte ndsordrcS, forst flulde flabcs i Tonningen, men allcrede for en stör
Deel vare tilstcde i Altona. Allermindst künde Udvalget anbcfale den Flenöborgcr-Bane til noget Monopol for JernbaneForbindelsen mellem Nordsocn og Dstersoen, men det maatte i alle
Hcnseender erkjende Nigtigheden af de Grundscetninger, hvorpaa
den Kongelige Bekjendtgjorelse af l8de Mai 1840 var bygget,
hvorcfter lige Adgang var aabnet for cthvert saadant Anla'g,
naar de opstilledc Betingelser vare tilstede. Kun havdc der i
Udvalget vcrret Meningsulighed angaaende om man entcn ganske flulde lade Sagen falde, eller man flulde indsende Andragendct med den Erklcrring, at man ikke, efter de Oplpsningcr,
Ilvoraf man var i Besiddclse, künde anbcfale den paatcenkte
Flenöborg-Tonningfle Jernbane til faulig Begunstigclse srcmfor
enhver anden, og i Forbindelse dcrmed anholde om at samtlige ProvindsialstcrndcrS Mening maatte indhentcö forindcu
Tilladelse til Anlaggclse af nogcnsomhelst Jernbane for at besordre Cvmmunication inicllem Nordsocn og Dstersocn maatte
meddcleS. Valget af diöse to Alternativer hcnstillede det altenc
til Forsamlingens Beslntning. Navnlig erklcerede dcts For-
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mand og Ordforer det som sin Mennig, at der ingen Befsitlse var for Standerne til at forlange siige Säger dem
forelagte. Jmidlertid vedtog Forsamlingen som et Anste, men og
blot som et Lauste, at anholde om at samilige Standerforsamlinger
ved foranforte Leiligheder maatte horeö. Herom indgik og et
Andragende, hvori den ovennavnte Anerkjendelse af det Tilfredsstillende i den Afgjorelse, Sagen i sin Almindclighed havde
faaet ved Bckjendtgjorelsen af 18de Mai, ndtalteö af Forsam
lingen, ligesom den og med Udvalget erklcerede, at den ei var
istand til at asgive nogen paalidelig Dom om, hvorvidt den
paatankte Flensborger-Tonningste Bane knnde have Krav paa
den Understottelse, hvortil Bekjendtgjorclscn nndcr visse Omstcendigheder aabner Udsigt, om, tilfoies der, ellers det Fortrin,
hvorpaa der var andraget, dertil indstrankede sig. Jmidlertid
meente den, at det Anste, som den frcmbar, anbcfalede sig ved
den Betragtning, at stjondt det egentlig var den Provinds,
gjennem hvilken Anlagget stulde udfores, som havde den directe
Interesse derunder, saa var Sagen dog af Vigtighed for hele
Staten med Hensyn til den Jndflydclse Anlcrgget künde faae
paa den danste Handels Retning, og fordi det formedelst For«
holdene i Aresund neppe künde blive nden Jndvirkning paa
en af Statens vcrsentlige Jndtagtskildcr. *)
Den Flensborger Comitee foranlcdigede og et Andragende
af ovenanforte Jndhold indgivet til de jydste Stander. Men
inden bette kom til Forhandling var en lignende Begjcering
indbragt sor de flesvigste Stander af Flensborgs ene Deputerede Senator Nielsen, og understottet af den anden Deputerede
Agent Jcnsen, men, eftcr at adstillige Jndvendingcr derimod
vare gjorte, taget tilbage.**) Jkke desto mindre nod Sagen
Fromme i den ,'ydste Forsamling. Saavel i det der nedsatte
Udvalg som under Forhandlingerne fremkom der Udtalelser om
* ) Noeokilde Stcender Tldende
2604,
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den Flcnsborger Baues Fortrinlighed og Gavnlighed for Sta,
ten, men ligesom der ikke i de Grunde, hvormed de bleve understottede, var noget som künde give dem scrrdeleö Vcrgt, saaledes blev dog den eenstemmig vedtagne Petition ikke vcrsentlig
forskjellig sra Dstifternes. Vcl blev det ikke i Biborg saa ud->
trykkclig som i Roeskilde crkjendt, at det knn var et Duffe
man frembar, men det blev dog Heller ikke udtalt, at det Andragende, man besluttede at stille, laae inden for de Stcendcrne
tillagte Berettigelsers Kreds, cndnu mindre gjorde man noget
Forsog paa mod Dstifternes Stcender at bevise det; man vilde
knn undgaae en udtrykkelig Jndrommclse. Jovrigt indeholdt
det Andragende, de jydffe Stcender indgave, samme uvtrykkelige
Ancrkjendelse som Dstiftcrncs af det Tilfredsstillende i den Besiutning, som Kundgjorelsen af 18de Mai indeholdt, og samme
Udtalelse af at de ei vare istand til at bekomme, hvilket af de
paatcenkte Anlcrg der fortjente meest Anbefaling. I Begrundelsen af dcres Jndstilling var der dog den mcrrkelige Afvigelse
sra Dstifternes, at de ei beraabte stg paa SagenS Interesse
for Dresnndstolden, men istcdet derfor paa den Jndvirkning,
den paa Grund af den Understottelse, hvorom der under viSse
Omstcrndigheder var givet Haab, vilde faae paa Finantscrne. *)
Hvad der ncrrmest har bragt mig til her at udbrede mig
over kenne Sag er det BeviiS den indeholder for, hvor fremmed den seneste Tids Lyst til at trcekke Sleövig til sig og stode
Holsteen fra sig var her i 18-10. I de Roeskildske Stcender
sinder man ikke mindste Spor til nogcn Forkjcrrlighcd for den
paatcenkte slesvigffe Jernbane fordi de» var slesvigff; hverken
faldt den Tanke dem ind, at SlesvigS Fordeel mere end Hol
steens var DanmarkS, ei Heller lode de sig ved nogen Nationalitetsfolelse fore til at give en slesvigsk Jernbane Forrang for
en holsteensi. I de jydske Stcender rorte sig derimod en vis
Forkjcerlighed for Sleövig; fra flensborgsk Eide vare vift og
')
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Mange stärkt bearbeidede for den Jernbane, som stulde gjeir-nemlobe Samme, Noget somog kitzligere var fleet i Kjobenhavn,
men der ei synderlig have frugtek. Men de Udtalelser, der foregik
i denne Netning, vare saa meget mere »den Vagt, sein Stcrnderne ikke fandt sig bcfoiede til at giere dem gjaldende i dereS
Betankning. Det paafalver imidlerlid, at. de jydske Stcender
dog paa en Maade toge sig af den flcnsborgste Cvmmitteeö
Dnste om Fortrin for den af Samme attrciaedc Bane efler at
den selv havde frafaldet sit til de stesvigste Stcender stilede
Andragende i saa Hcnscende. De Fleste ville have den Forklaring paa rede Haand, at det var den holstecnste Jndflydelse,
der fortrceugte denne Sag fra de stesvigste Stanider, og at
man derfor ei künde fortcrnke l>iin Committee i at den endnu
forsogte Veien gjeiincm de danste Stander, for om inuligt vcd
disseS Medvirkning at naae det Maal, som den tillagde en
saa overordentlig Bigtighed baade for Sleövigs og for Danmarkö Velscrrd. Mcil denne Forklaring kan alvclcS ikke bcgrundes. Som jeg har oplyst sinder man hverkcn i 1836,
cller 1833, eller endnu i 1840 »ogeu Tilboielighed hoS de
slcövigste Stander til at lade sig bcherffe af hvlsteenfte Duster
og JntereSser, men de viste sig tvcrtimvd aldcles selvstcrndige
lige over for Holsteen, man kan sigc at de vare alt for flcSvigste, men ikke at de vare sleövig-holsteenste.
Vi have S . 456—461 udforlig gjennemgaaet et i det
stdstncevnte Aar i den sleSvigstc Forsamling behandlet for Handel
og Sofart vigtigt Lovudkast, som de eenstemmig anbefalede
efrer at det af den holstecnste mcd stör Stemmcflccrhed var fraraadet, og som feuere de danske Stander ikke mindre bcstcmt
end diSse sidste erklcrrede sig imod, menende at FlenSborgS
scrregne Handels Jnieresser havde virkct for meget i de slcövigste Stander. LigcledcS have vi seet, hvorledcö et Andra-gende, som de i samme Aar indgave om den dirccte Handels
Befordring, baade i de danske og i de Holsteenste Stander
fandtes at vare eensidig beregnet paa FlenSborgS JntereSser.
Dettc indgik iovrigt dog ikke aldelcS saaledes som det af de
tvcnde Depntcrcde for Flcnöborg var indbragt, men Enhvcr,
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der vil gjore sig bekjendt med Sagen, maa indromiiie, at den
forandrede Skikkelse, hvori det af Forsamlingen blcv vcdtaget,
var en fand Forbedring, at det navnlig dervcd havde labt cn
stör Deel af det alt for iidclukkende Flensborgske, hvoraf der
dog siden baade i de holitcenske og i de danfle, ja selv i de
fleSvigske Stander blev fundct at der var blevct for meget tilbage. Da det nu var i samme Aar, og det endog forend hine
to Säger, at Andragendet angaaende den Flensborger-Jernbane
blev afgjort i de fleSvigfte Stander, kan man dog ikke let
tanke, at der i denne sidste skulve vcrre viiit Flenöborg nagen
Uvillie. Men et cndnu stärkere BevliS imod den ovcnanforte
Formodning ligger der i Sagen selv. Af Forliandlingerne i
de sleSvlgste Stander fees det tydcligt, hvad det rocSkildffe
Standcrudvalg med god Grund formodede, at hvad FlcnSborgerne vilde ikke var, for den af demattraaede Jernbane at erholde
Concession, imod at opfylde de i den Kongclige Kundgjorelse
af 18de Mai 1840 stillcde Betingelscr, men kun at forhindre
at en saadan blev meddcelt den paatankte Altonaer-Bane,
nagtet der med Hciispn til Samme maatte tilveiebringeö de
fornodne Midier til at fyldestgjore alle de foreskrevne Betingclser. Negjeriiigen havde tovrigt, som den Kongclige CommiSsarius oplystc, forclobig gjort alt hvad der billig künde begjarcs for at satte de Vedkommende istand til at fremmc de»
paatankte FlenSborger-Bane. Den havde paa FinanlserncS
Bekvstning foranstaltet Nivellement til den foreslaacde Banclinie og givet dem, som vilde tage sig af dette Anliggcnde,
fornodcn Tid til at indlede PlanenS Udforelse. Men der var
fra dcrcS Side Intet gjort i denne Henseende, fordi de gik nd
fra den Fornd atning, at cn slesvigsk Jernbane ikke knnde bestaae mev cn anden, der mnndede ved Elben, og altsaa fvrst
vilde vare betryggct imod at en saadan kom frei«. Det blcv
derhos nndcr den indledendc Forhandling oplyst, at den Jcrnbane, der, naar den Alkonacr var undertrykt, sknlde kaldcö til
Live, kun, sknlde vare indrcttet for Befordring »>ed Hestekraft,
og altsaa blive meget nfnldkomncre end de», som for de»S
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Skyld flnlde fortranges. Det vilde nu aabenbart have varet
uretfardigt og ubilligt, om Regjeringen vilde have forhindret et
velberegnet Jernbaneanlag i Holsteen, fordi en af Flensborgerne paatankt i sin Natur ufuldkommen Jernbane i Slesvig
ellers ikke vilde svare Regning. Ligesom det nu klarlig fremgaaer af de dansie Stomderö Bclankninger, at Heller ikke de
paa nogen Maade künde have billiget dette, saaledeö fees ikke,
hvorledes de flesvigsie Stander fornuftigviis künde have understottet et Andragende i denne Retning. Af de körte Forhandlinger, som derom fandt Sted, blcv og dets Uantagelighed Forflagsstilleren selv saa klar, at Han tog det tilbage, in
den det kom til Afstemning om det egnede sig til Behandling
af et Ndvalg.
De dansie Stander have neppe naret nogen Forventning
om at Köngen vilde gaae ind paa det af dem pttrede Ansie.
Af de RoeSkildsie Standcrforhandlinger fremgaacr det, at Flere
af Forsamlingens Medlemmer, og det nctop de, der klarest
havde opfattct Forholdene, navnlig det nedsatte UdvalgS Formand og Referent, end ikke «rkjendte Hcnsigtömassigheden af
det, der blev ubtalt som Ansie. Men Udvalget, hvori der var
Meningsulighed herom, havde formet sig om uden videre
Droftrlse at hen stille til Forsamlingen, om den i et An
dragende til Köngen vilde frembare et saadant Allste. Dette
blev almindeligt antaget i ethvert Tilfalde at vare saa nstyldigt og usiadeligt, at der ikke var Anledning til at nagte det
sin Stemme; medenS der vist og vare Adsiillige, der narede
dette Dnsie, maasiee for en Deel bcstemte vcd det sardcleS Liv
og Eftcrtryk, hvormed den Flensborgcr Depntcrede, Senator
Nielsen, nogen Tiv forhen ved sin Narvarelse i Kjobenhav»
havde lagt Mange denne Sag paa Hjerte, som det, hvorpaa
Danmarkö Bee og Vel berocde.*) Som anfort, var der i
Viborg fremkaldt en storre Tilboielighed til at understotte Flens,
' ) FlenSborgS andcn Dcputercdc, Agent Jense», drelte vist stn C olle
ge,» patriotiste Kjierli'ghcd for FlcnSborg, men Han havde sor megen
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borgernes Anliggende end i Kjobenhavn, men uden at man
Heller der trostede sig til at udtale noget bestemt til Fordeel
for samme, ellcr at tilegne de danste Stcrnder nogen lovhjemlct Abgang til at blive horte over Sagen. Regieringen vilde
imidlcrtid vist gjerne have soict sig ester Stcrnderncs Anste,
saafremt det ester Sagcns Bcstaffenhed havde vcerct nogenlunde
passende, og det havde ladet sig gjore nde» at stade Sagen.
Men det Acti.cselstab, der var i Begreb mcd at danne sig sor
at overtage Anlcrggct af den Kieler-Altonaer-Jernbaile, havde
i Folge den Kongeligc Kundgjorelse en velgrundet Forventning
om den dcrtil fornodne Tilladclse, iscrr da der ikke fremstod
nogen Anden, som, i Medhold af hiin Kundgjorelse, dertil
havde Abgang. Der var saaledes ikke engang noget, hvorom
Stcrnderne, der sclv ubetinget havde erkjendt den i Kundgjorclsen udtalte Beslutnings Retfcerdighed og Hensigtsmcessighed,
nu künde hores. Derimod vilve det have voeret uforsvarligt,
om Regjeringen desuagtct af blot Foielighed mod de danste
Stcender vilde have standset, og navnlig i den Forudscrtning,
at de Meninger, som i 1842 under nye Stoenderforsamlinger
maatte fremkomme, virkelig vare blevne tagne i Betragtning,
maastee ganste forstyrret et Foretagende af saa stör Vigtighed.
Ikke at tale om at Regjeringen derved vilde have fremstyndet
maastee endog nok saa beklagelige Optrin i samtlige Stcender«
forsamlinger, som de der i 1842 viste sig i Slesvig, men uden
at Regjeringen selv deri havde nogen Skyld.
En Betcrnkelighed ved Jernbane-Concessionen, som navnlig i de Viborgste Stcrnders Anvragende blev udhcevet, var
at Finantserne udsatte sig for Tab ved den Deel, som den
havde givet Udsigt til at tage i Actietegningen. Men ligesom
Regjeringen havde iagttaget klog Varsomhed ved den Fordrkng, at Z af Actierne sorst stulde vcere optagne af Andre;
Jndstgt til at kunne komme denne llkg i J v e r for hiint Anliggende.
Z eg erindrer nu Heller ikke, om Han i det ovenrnrldte ALrinde v a r
i Kjobenhavn.
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saalcdes viste det sig meget snart, at Finantserne aldcles Intet
labte vcd at indlade sig herpaa. Det varcde ikke lcenge, sorend
Actierncs Priis gik ud over det Tilstud, hvorved de bleve erhvervcde, saa at Finantserne folgte et betydeligt Partie inod en
ret antagelig Gevinst, og af den mindre Deel, som de beholdt
tilbage, nod et Uvbytte der var 1 til 2 Procent over de» scrdvanlige Rente. Det künde vcl ikke med fuld Vished forudsecs,
at Forholdcne vilde stille sig saa fordeelagtigt; men der var
dog en ganske anden rimelig Udsigtfor Finantserne til at blive
skadeslose cller dog at slippe med et ubetydeligt Tilstud, end
den som man i den senere Tid har fundet tilstrcrkkelig til at
vove en ulige storre Sum paa et Jernbaneforetagende. I al
Fald er det vist, at denne Dceltagelse ikke er kommet til at
paafore Finantserne noget Tab; men Staten har i Jernbanen
faaet en Bei, vigtigere end nogen af dcns andre Deie, der
intet eller dog intet, som er vcrrd at ncrvne,*) har kostet enten
den sclv eller de Districter, gjcnnem hvilke den gaacr, men
fuldstcendig bcerer sig selv. Det er naturligt, at det fortrinligviis er den Landsdeel, hvori Jernbanen maatte liggc, der
hostede Nytte dcraf, mcdens og de enkelte Steeder og Egne,
som den, cster deres Beliggenhed, mcre er til Afbrcek end til
Fordeel, findes sammestcds; men hcle State» har dog bctydeligt Gavn af den livligere Postforbindelse, saavclsom af den
hurtigere og billigere Reisen og Fcrrsel, deelö med de Barer,
som den afscrtter, deels med dem, hvormed den maa forsynes.
Det er vel blevct ytlret, at den lettere Forbindelse Jern
banen har aabnet med Fastlandet, har tjent til at aflede vor

Af min serdvanlige Frygt for at paastaae noget, der ikke ganske
neiagtig forholder sig saakedeS, har jeg tilfolet denne Jndssr<enkning. Det er ikke usandsvaligt, at den Fordeel, Finantserne have
havt af de Actier, State» tog, har dcrkket de Offre den har gjort,
deels ved Grundafstaaelser, deels ved de enkelte Udgifter den har
baaret i Anledning af Jernbanen; men vist er det, at i al Fald
Til sindet i modsat Tilferlde dog har varet inletsigende i Forhold til
GjenstandenS Vigtighed.

Afscrtning og Forsyning fra andre Markedcr, der künde blive
fordeclagtigere. Dette tnrde nnomstunder vcrre cn temmelig udbrcdt Mening, og jeg findcr mig derfor tilskyndet til »ärmere
at belyse samme. Det er vog soleklart, at Jernbancn ikke har
lukket noget andet Marked for os, ei Heller besvcrret Adgangen
til Samme mod nogcn ny Udgift ellcr Ulcilighed. Kun forsaavidt den har bioraget til at gjore det Marked, hvortil den
forer, endnn bcqvemmcre og priiöbilligere end forhen, lvd det
sig antage, at den mutig künde have havt Jndflydelse paa
andre Markeders Sogning. Men Landet er dog vist bcdst
tjent mcd at afscrtte sine Frembringelser saa fordeelagtigt som
muligt, »den Hensyn til om det steer til Steder, hvor man
har umiddelbar Brug for samme eller til saadanne, hvorfra
de gaae andetstcdS hen, og ligeledes at gjore sine Jndkjob hvor
dcts Fornodenheder ere at faae til billigst Priiö, hvad enten
det er det Stcd hvor de frembringes, eller et andet hvor Forraad deraf findeS samlede. *) Det er dcöudcn aldeles urigtigt, at Jernbanen forte den danfle Handel til et andet Mar
ked end det den forhen sogtc; men at deltc blev fordeclagtigere
end forhen, var jo ligefrem til de HandlendeS og Forbrugerncs
Tarv, og det vilde have vcrret Ufornuft, om man forscctlig
havde fludt et Middel, som Tidcns Udvikling frembod, tilside, for den blotte Mul i gheds Skyld, at det dcrved i
Tioen künde blive vanffeligere at fore Handelen tilbage til
de ccldre Veie, som det maaskee under forandrede
Forholv künde blive fordeelagtigere at befare. Som Eiatsraad
Hvidt traffende har bcmcrrket, vilde da Heller ikke Dampskihssarten mellemKjobcnhavn og Kicl vcrre kommet igang. Denne
blev i 1819 tilveiebragt ved et, dog blot til denne Fart og til
viöse Aar indskrcrnket, Monopol, som ogsaa sencre for nogle
Aar blev forlcrnget; men nden en saadan Betryggclse vilde
neppe Nogen den Tid have vovet den Capital, som det vistnok klogelig bcregnede men dog usikkre Forsog krcrvede, det var
kun det heldige Ndfald Samme fik, der, og det dog kun lang9 Jevnfor oven S . 75— 76.

somt fremkaldte Lyst og Mod til flere lignende Forctagender;
«den det vilde vi vist ikke nu fte vore Farvande besaciede mcd
Dampstibe.
Det er vel saa, at den danfle Handel havde trukket sig
mere til Hamborg end i den Handelsperiode, der endte ved
KrigenS Udbrud i 1807. Men dette har ikke stn Oprindelse
enten fta Jernbanen eller fra nogen anden Foranstaltning,
som Regjeringen har gjort til Lettelse af Samqvemmet mcd
denne Handelsstad. Da den udtcrrende Krig i 1814 endtes
ved rn haard FredSflutning, vare ikke blot de Krcrfter indsvundne,
hvorved den danske Etat, under Jndvirkning af scrrdeles be
günstigende Forhold, havde forstaffet sig og i Scerdeleshed sin
Hovedstad en anseelig Deel i Berdenshandlen, men denne havde
derhos i Krigens Tid, navnlig som Folge af den störe Udvikling de nordamerikanste Fristaterö Handel og Sofart havde
faaet under Fastlandssystemet, taget en saadan forandret Retning, at der ikke künde vcere Tanke om at Danmark eller
navnlig dets Hovedstad künde gjenvinde den udstrakte oversoiste
Handel, der i det ncermeft forudgaaende Tidsrnm havde tilfort
Samme saa mcgen Beistand. Selv det storste og meest begunstigede Handelsinstitut, det asiatiste Compagni, var end
ikke istand til ved Hjcelp af den uhyrc Told, der til dets Bestyttelse var lagt paa den Thee, der paa anden Maade end
ved dets Skibe tilfortcö os (Forordning af Iste Februar 1797
§ 366)*), at holde Priis med den, der künde forflriveS fra
Det forncevute CompagnieS «adnu ved dets da gjocldende Oktroi af
Lide Marts 1792 (cfr. Plakat af 9de April IS lL ) lcvnede Forrettigheder vare de eneste egentlige Handelsmonopoler, som til den
Tid vare tilbage. Derimod vare der adsilllige Handelsanordninger,
der vel saalangede bleve lKraft havde samme Virkning som Monopoler forKjobenhavn,men dog ikke havde disses retslige Natur, i det de ei
indeholdt Tilsagn enten til Staden eller til nogen scrrlig Corpora
tion i Samme, men tun vare grundede paa hvad der var blevet
anseet hensigtSmcrsstgst, snart for «t samle alle de Kraster som
disse hetydclige Handelsforetagender kravede, snart for vedbprlig at
sikkre StatenS Toldindtagter. Et nyt Erempel af dette SlagS blev
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Hamborg, det rigt forsynede Oplagssted for de Thcer, som
Nordamerikanerne »u bragte, saavelsom og for de flcste andre
Handelsvarer. Kjobenhavns Handel blev ved at sygne i
mange Aar, og tabte i disse en stör Deel af sin forrigc Afscrtning til Provindserne, hvilke Hamborg Irak til sig dcelö ved
sine rigcre Vareforraad, dccls ved sine storre Pengckrcester og
sine lykkcligere Pengeforhold, der satte dens Handlcnde istand
til at give storre Credit cnd Kjobenhavn.**) Provindsstcrdernc
beghndte iovrigt tidligere cnd Kjobenhavn igjen at opblomstrc
ved tiltagcnde og mcre umivdelbar Afsoetning af LandctS Produkter, der ogsaa yttrede Virkning paa LandetS Opkomst. **)
Der var ved Sivcn af alle disse Aarsager, hvilke Regjcringen ikke künde afhjcrlpe, cn af en noget anden Natur, som
tjente til at befordre den Handel, der gik over Hamborg.
Dresundstolden var, paa Grund af den Maade, hvorpaa den
var blevet ansat, i Forbindelse med de störe Forandringer, der
vare foregaaede i Varepriserne paa nogle af de vigtigste Artikler
(saasom Kaffe, Snkker, Bomuld), kommet i et saa unaturligt
Forhold til mange Varcrs PriiS, at der blev en ikke nbctydelig Besparelse vcd at nndgaae de Farvande, hvor den stal tilsvareö. Den traktatmcrSsige Grundstorrelse er 1 Procent af
Vcrrdien, men formedelft de störe Ulcmper, som viste vcrre
forbnndne med Fortoldning cfter Vccrdiscrttelse, vare de vigtig
ste og jevnligst forekommende Varer, under Hensyn til denne
Grundstorrclse, satte til bcstemte Afgiftcr eftcr Vcrgt, Maal
o. s. v. En saadan Tarifering havde fundet Stcd strar cfter
alter givet ved Forordningen af 2deu Avril t614 § 3 (tcv dog
»dtrykkelig havde tilfpiet „indtil videre") cfr. § 8. Der ligger cn
Forverling mellem deslige Anordninger og cgentli'ge Privilegier til
Grund for den jevnlig fremsatte Paafland, at adffillige Kjobenhavn
tillagte Handelsprivilegier ere udenSamtykke etter Erstatning blevne
ophcrvede; Regjeringcn var sig Forstjellcn metiem deres retlige
Vasen meget vel bcvidil.
*) Jevnfor den jydffe Stcrnder-Tidende for 1836, Iste Rcekke, S .
4 I l — 411.

Jevnfor oven S. 111— IIS.
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Freden i 1814, hvorved Toldcn i Forhold til de da gjcrldcnde
Varepriser blev ansat i Rigsbankpenge Navnevcerdie.
Ester
den Tids Priser og den Valutaö ringe Vcerdie, hvori Afgiften
var sat, fandt den haiidlcnde Verden sig ret vcl tjent med
denne Tarifering; men efterhaanden som denne Valuta hawede
sig og derhos Priserne paa de fleste Varer ogsaa i fand Va
luta sank, fremkaldte den mangfoldige Besvceringcr saavcl sra
de fremmcde Handelsstcrder, som de» iscrr faldt til Bvrde, som
og fra den Kjobenhavnsie Handclsstand, der lige siden 1825
indstcendigen anholdt om Afhjcrlpning af et Forhold, der med
Hensyn til de formeldte Varer ikke blot bctog Hovedstadenö
Grosserere Afscrtningcn til Provindserne, men for cn stör
Deel endog stille dem ved selve Stadens Forsi)ning. Negjcringen crkjendte det meget Uhelvige i denne §>resu»dstvldenS
Virkning, men den fandt, at den ikke uden at fremkalde grundede Besvceringcr fra de Staters Side, der havde e» traktatmcrssig Ret til lige Bchandling med Landets egne Undersaattcr
(og i dette Tilfcclde vare de fleste og vigligste), künde paa nogen
Maadc eftergive disse en Deel af Afgiften. Ved de Udkast
til de oftncevnte Toldanordningcr, der forelagdes de forste
Stcrnderforsamlinger, havde man troet, med Hensyn til Jndlandet, at kunne afhjcrlpe hiin MiSlighed ved at lade de Va
rer, som havde en noget betydclig Snndtold at erlcrgge, ved
Siden af Jndsorselstolden betale en Afgift af lige Storrelse med
forstncevnte Told, naar Aresundet, Beltcrne ellcr den fleövigholsteenste Kanal ei var passeret. Dette Forflag blev optaget
med udeelt Bifalv af Dstifternes Stcrnder, men de tvende an
dre Forsamlinger crklcerede sig derimod; og Regjeringen fandt
sig nu foranlediget til at frafalde det, hvortil der og var overveiende Grund, da det, naar alle Forholdene vel overveies,
ikke künde siges at have en fuldstcrndig Billighed for sig. **)*)
*) See oven S . 49 Note.
*") See Coltegial-Ttd. for 1638 S . 738 Note. I den Roeskilder
Stcenderforsamling for 1836 blev der indbragt et Andragende sra
Grosserer-Societetetö Committee, indeholdende et nyt Forflag til en
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Der kan vcrre Adskilligt at sige om den lange Tid, hvori
Regjcringen lod hiint MiSforhold vedvare; men vist er det, at
den Kicler-Altona-Jernbane ei havde Skyld deri, meil at dette
Toldforhold tverlimod yderligere viser, hvorledeö de Aarsager,
der i saa hoi Grad Irak Handelen til Hamborg, vare celdre
cnd Jernbanen. DeSuden blcv der, medens Sagen om
dcnne var unvcr Overveiclse, arbcivet paa at hceve hiint
Misfvrhvld, og dette blev, inden Jernbanen blev fcerdig,
gjennemfort vcd den Nedsattelse i Aresundstolden, som indeholvcö i den ander Iste Juni 1842 kundgjorte Öresunds- og
Strsm-Told-Rulle, hvorved de Toldsatscr, der havde faaet en
unaturlig Storrelse, bleve forholdsmcrsstg forringede, f. Er.
for Kaffe fra 1 Rbdlr. til 8 Slyver for 100 Pd. Derved
lced en af de Fordele, som Forsvningen over Hamborg forte
med sig, en Formindstelse, der var af storre Betydenhed end
hvad der künde vindes ved den Besparelse Banens Benyttelse
gav. LigelcdeS bleve til hiin Tid scrregne betydelige Lettclser
tilstaaede den umiddelbare Tilforsel fra de oversoiffe Havne, **)
saa at Forholdet fra den Tid af endog blev meget günstigere
for dcnne Art af Varcforsel end det i en lang Ncrkke af de
forudgaaende Aar havde vcrret. **) Det er og vitterligt at
den netop da tog til, og at Landets Beistand og Udviklingcn
af dets naturlige Krcestcr i det Hele fra den Tid gjorde saa
Forholdsregel, hvorved det A sb ra k künde forebygges, so», S u n d t o lden gjorde i K job enhavns A fsirtn in g a f de en betydclig S u n d to ld
undcrgivne V a r e r ; men dette blev, efter at en D eel Bemeerkningcr
vare gjorte angaaende de M i s b r u g
derved
nogen

künde foranledlgeS,
Assteninliig.

og det S t o f til K la g e r,

som
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niste Frcmskridt som ikke let i nogcn anden. Dct vilde vcrre
en Urimelighcd, udelukkende ekler cndog blot fortrinSvis cit söge
Gründen til denne gloedelige Fremblomstring i hiint Jernbaneanlccg, men noget har dct dog npaatvivlelig hjulpet til; og i
ethvert Tilfcrlde bliver der ikke mindste Anledning til at tillcegge
det nogen for Danmark ufordeclagtig Folge.
Jovrigt kan den Lethcd og Priiöbillighcd, somJernbancn
har hdet vor Afscetning og Forsyning fra een Side, paa in
gen Maade vcere til Hindcr for at söge andre Vcie for vore
Omscetningcr, saafremt disse, efter rigtig Overvcielse, findes at
love storre Fordcle. Derimod forholver det sig som Etatsraad
Hvidt, i Egenskab af Formand for GroSscrer-Societetcts-Committee, i en den 24de Octvbcr 1851 afgivct Betcrnkning har
anmcrrket, at de scerlige Lettelser, som ere blevne den oversoiste
Handel tilstaaede (og hvilke mange ansaae for en gavnlig
Modvcegt mod den sydlige Netning), ogsaa maa indstrcenke
den hoist vigtige Handelsforbindelse med Storbrittannien, som
Regjcringen dog, ved flere med Opoffrelse forbundnc Foranstaltninger, har sogt at fremme. Vel er dct fornemmelig Afscetningen af vore Naturalfrcmbringelser, hvorpaa det ved disse
Foranstaltninger er lagt an; men det er vistnok for denne Afscetnings Fremme af Vigtighed, at der ved samme Lcilighed
blive Varer, som med Fordert kunne fores hcrtil fra England,
og dersra blive de Barer saa godt som udclukkcde, der ville
faae ^ hoiere Told at svare ved dercs Jndforscl til Danmark,
end hviö de umiddclbar kom fra en transatlantist Havn.*)
Det Andragende, som l 1846 indgik fra de jydflc Stcrndcr om en gjcnnem Jylland og Slesvig gaaende Jernbanc,
bygger netop dennes Gavnlighed paa den lettere og billigere
Forbindelse, den gjennem de holstcenste Bauer vilde tilvciebringe
med en af Europas storfte Handclsstcrdcr, Hamborg, som og
med det ovrige Tydstland, hvorved Stcenderne antoge, at en
foroget og fordeelagtigere Afscetning af Landets AgerdhrkningS
') See

RigSdags-Tidenten for t 8 S 2 A n h a n g ^ S . 795.
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og iscrr dets Qvccgavls Prodnkter vilde fremmes. *) Denne
Sag frcmbyder ellcrs eiidnu flere ret mcerkelige Beviser paa
hvor langt man cndnu i dcn sidste Deel af 1846 her var fra
at see DanmarkS Forholv til Hertugdommerne og det ncrrmeste tydste Udland med de Dine, hvormcd Samme nu betragteö,
og hvornied man bilder sig ind at de forlcrngst have vcrret
betragtcde af alle oplyste Fcedrenclandö-Venner. Det nedsatte
Udvalg havde endog tilraadet, at Conceösionen paa Jernbaiien,
og det forbundcn med en Statsgarantie for Actiekapitalen,
maatte under visse Betingelser blive meddeelt en Holstener,
som derom havde ansogt og til hvis Dygtighed og Paalidelighed det havde scrrdeles Tillid; og denne Holstener (Agent
Renck i Neumünster) var netop den Mand eller en af de
Mcrnd, der i et stört Omfang og til sin störe Fordccl havde
fort sig den Frihed til Nptte, der efter den sencreTids Paaftand
saa uforsvarligcn i 1838 var blevet indrommet Hertugdommernes
Fabriker til »den Told at indfore dereö Frembringelser i Danmark (see ovcn S> 426—428). Uvvalgets, Formand og Re
ferent (M. P. Brunn), der med megen Varme tog Ordet
for denne Mand, var dcrhos — hvad der maatte gjore det
Fornnderlige heri cndnu forundcrligere — dcn ovcn S . 431
omtalle meget belhdende Fabrikhcrre, hvis Fabrik allermecst,
eller i det mkndste saa meget som nogcn anden, maatte have
libt under den Nret, som stal indcholdcö i liiin Frihed, men
som rigtig nok ogsaa ved den der paapegede Lcilighed havde
viist, at Han ingen Fornemmclse havde af denne Uret. At
Udvalgct siven forandrede sin Jndstilling, sorsaavidt dcn gik
ud paa en Anbefaling af en cnkelt Mands Anste, blcv foranlcdiget af de Bcmcrrkninger, som den Kongelige Commissariuö, under al Anerkjendelse af denne Mand, havde gjort dcrimod, decls fra Formens Side, deelS med Hensyn til Jndholdet af de Betingelser, som Han havde stillet. Da CommissariuS under den indledende Bchandling havde bcmanket, at
')
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den paatomkte Jernbaneforbindelse vilde tjene til at gjore Jpllcmd saavelsom Slesvig til et Forland for Hamborg/ yttrede
Udvalget, at om cnd saa var, vilde dog Hovedfordelc» tilfalve
disse Provindser, og at man ikke knnde andet end ansee det
for et stört Gode at komme i den ncermest nnilige Forbindelse
med cn af Europas storste Handclsstcedcr.
Siden syncs Tanken at have vcndt sig bort fra den Afscrtningsvei sor Jyllands Produkler, hvorpaa detö Stcender i
1846 satte saa stör Priis, i det man lover sig fordeelagtigere
Markeder i England, hvorfra da og de Barer, som cllcrs ere
komne til os fra Hamborg, for en stör Deel knnde blive os
tilforte. I hvilket Omfang denne Uvsigt vil bckrcrftc sig, maa
Tiden leere. Men vist er det, at den Lcttelse, vort Samqvem
mod Syden havdc faaet vcd den Kieler-Jernbane, og de deraf
opstaaede ovrige holstcenste Baneanlceg, ikke ere i Veicn for
Bcnyttclsen af endnn fordeelagtigere Markeder, forsaavidt og
saalcrnge saadanne frembyde sig, og at Concurrencen imellem
de wende Afscrtningsvcie maa veere os til fleersidigt Gavn.
Saafremt den Samfcersel, hvorpaa titmcldte Jernbane er be
regnet, maatte blive saalcdeS indstraneket, at dette Anlerg ikke
svarede god Negning, saa vilde dog State»', som denne
Jernbane intet har kostet, ikke blive fkadclidcnde; og dens
Vedligcholdelse vil ikke blive ndsat for nogen Fare, om den
end kun maatte give Aetiehavcrne et maadeligt Udbytte, som
dog ingenlunde er at vcnte. Ogsaa er det vist, at der til den
Tid den Kieler-Jernbane blcv bevilget ikke var Anledning til
at tcrnke paa nmiddelbar Ilfseetning i Storbrittanien af Jyllands Qvcrg, Sviin o. s. v. og at Man da ei Keller knnde gjore
Negning paa nogen stadig Kornafscrining sammeftedS, hvorimod sligc Udsigter alt havde begyndt at vife sig, da de jydske
Stcrndcr i 1846 arbeivede paa, ved Anvendelse af störe Pengemidler, der vcd Statscreditens Mellcmkomst flnlve tilveiebringcs, at faae den crldre Afscrtningsvci gjort begvemmcre.
Endog for den paatcrnkte Roeskildc-Korsorste Jernbane,
som Staten er i Begreb med at frcmme vcd en mcget vovct
Rentcgaranti, vil en stör Deel af den Virksomhed, hvoraf

man lover sig saa meget, vcere knhttet til den Kieler-Jernbanc.
Saalanige ikke alle de ovrige Provindser ere blevne forspnede
med de mange Jernbancr, som blot flygtig ere vmtalte, vil det
fvrnemmclig vcere ved cn levende Dampffibsforbindclse mellem
Korsoer og Kiel, at den nye Bane ffnlve faac nogen Betyden«
hed for Kjobcnhavnö og Sjccllands Afscetning og Forspning;
i Sccrdcleshcd maa den Bcuyttclse for den svcnffe og norffe
Handel, som man venter, vcrre beregnet paa Varenes Befordring over bemeldte crlvre Jernbane.
De Noeskildffe Stcrndcr havde, som foranfort, udhcevet
den Jndflydelse, som cn til at fremme Forbindclsen mellem Dstersocn og Nordsoen bestemt Jernbane künde faae paa Sundtolden, som en Grund, der mulig künde bevccge Köngen til at
indromme deres Duffe om at samtlige Stcender maatte horcs,
indeu et saadant Anlwg blev tilstcdt. Vistnok knnde Rcgjerlngen ikke lade det paatcrnkte Anlcegs mutige Folger for denne
yderst vigtige Statöindtcrgt vcere upaaagtet; men den var
kommen til den Overbeviisning, at der dog fra denne Side
ikke var nogen gyldig Grund imod at fremme dette Foretagcndc.
Det vilde i og for sig vanffelig kunne forsvares, at hcemme
Forbedringer i Statenö ovrige Forbindelses- og AfscrtningsBeie, for at tvinge Samqvemmet hen til de Farvande, hvorved
Snndtolven kan crffes. Men desuden er det udviklet, hvorledcö den uforholdSm'crsstge Siorrelse, hvortil Omsta'lidighcdcrne
havde bragt Sundtoldcn med Heusyn til en Mcengde Barer,
havde mcdfort, at man, allcrcde inden der var Tale om
nogen Jernbane, mere og mere sogte ved landvcerts Jndforsel
at gjore sig fri for bemeldte Tolv, men at der derimod samlidig med Jernbanens Oprettelse blev forctaget en saadan Nedscrttelse den, at Forholdet, Jcrnbanen nagtet, dog blev mindre
begünstigende for den landvcerts Tilforsel cnd f^orhen. Erfaring
har desuden viift, at denne Nedscrttclse ingenlunde har fort til
nogen Afgang i Snndtolvens Belob, saa at der, om Jernbanen end havde havt nogen Deel i Ncdscrttelsen, dog ingenlunde
den vilde vcere nogen Grund til en Bebreidelse. Det vilde tvcrlimod
have vcrret en af dette Anlcegs scrrdeleö velgjorcndc Folger, om
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den havde fremflyndet Snndtoldens Nedscrttelse, men vctte kan
dog ingcnlunde antages. Det var esterhciandcn blcvet Regjeringen klart, at det fra flere Eider, navnlig endog for selve denS
Udbhtte, vilde vcrre uklogt, frcmdeles at holde paa dens davcrrende Storrclse, og det havde vist nok vcrret godt, om den
cndnu tidligcre var kommen til denne Erkjcndelse, mcdens man
dog ikke saa meget kan fortcenke Negjeriiige» i, at den, paa
cn Tid, da Statcnö Finantser vare i cn miöli'g ellcr dog i
en tvivlsom Forfatning, var nogct ccngstelig vcd at indvlllige i
Ncdscettelse af cn Jndtcrgt, der i de uheldigste Tlver havde
hjulpet saa meget til FinantserncS nogcnlnnde Opretholdelse;
en saadan Ncdscettelse vilde da have gjort et ugunstigt Jndtryk
her i Landet, hvor de Fleste vilve have anseet det for en utidig Eftcrgivenhed mod Uvlandct.
Da, som vi have seet, det Kielcr-Altonaer Jernbane-AnleegS Gavnlighcd for hele Skaten ikke blot i sig selv er indlysende, men en Erkjcndelse deraf endog har viist sig den Tid,
hvori en saa stör Retning til en mod Holstern ugunstig Betragtniiigömaade af Fvrholdene var blevet udbredt, saa künde
den hele omstcendelige Udvikling, jeg deraf har givet, spnes overflodig. Vist nok vil der ikke let vcere Nogen, som troster sig
til at trcrde frei» mcd en udtn-kkelig Paastand om dets Skadelighcd, og der vil sikkert Ingen indlade sig paa at gjendrive
niin Udvikling, hvorimod man snarere vil gaae den i Mode
ined den Bemcrrkning, at jeg kun har spildt min Tid paa at
bevise hvad Ingen har betvivlet. Me» uden jnst at vove
hiin Paastand, eller i al Fald uden at sorsoge noget Beviis
for samme, vilde man dog uden Tvivl fremdcles som hidtil,
vcd idclig anbragte Hcntydninger paa den Forkjarlighed, der
blcv viist for Holsteen, og den Tilsivescrttelse, der vcderforeS
Slcsvig, og paa den forsmcrdelige Afhcengighcd af Hamborg,
som Negjeringcn har opelsict, have arbeidet paa at stprke den
Forcstilling, at det var en scrr holsteenst Aand, der ved denne
Leilighcd styrede Regjeringcn. Jeg har derfor ikke snndet det
overflodigt at gjcnncmgaae alle hidhorende Forhold, hvorvcd
jeg haaber, at det for Enhver, der vil folge mig i diöseö Un-
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dersogelse, vil blive indlysendc, at forncrvnte Anke er ligesaa
«gründet som de lignende Anker oder den Tids Regiering,
hvilke jeg i det Foregaaende har havt Leilighed til at drofte.

I.V.
Jeg har nu atter indladt mig i en noiagtig Provelse af
adskillige Foranstaltninger, der i'delig paaberaabes til BeviiS
for den flesvig-Holsteenste Netning, der skcil have vcrret hcrfkende i Frederik den Sjcttes stvste Regjeringsaar og i Chri
stian den Ottendes hele Regjeriiigstid. Af de i de ncermcst
forudgaaendc Afsnit (I,—1,1V), anstillede Nndersogelser angaaende de forandrcde Toldindretninger og nogle dermcd bcsla'gtede Forhold, i Forbindelse med hvad der foran er udviklet
ined Hensyn til Sicrnderanordningcrne og de ovrige i 1834
forcgaaedc Jndretninger, hvorfra Man har hentet Stof til flige
Klager, turde det indlyse, at alle disse Foranstaltninger vidne
om noie Overveiclse og upartist sund Burdering af alle de
Forhold, som derved burde komme i Betragtniiig, at der hverke» har vcrret Henfigt til at begünstige Hertngdommerne paa
Danmarks Bekostning, og ei Heller af Forsommelse eller Svaghed er steet noget som künde have denne Virkning. Jeg har
og havt Leilighed til at vise, hvorledeS de dadlende Domme,
som man i den scnere ophidsede Tid har fcrldet over bemcldte
Foranstaltninger, ere aldeleS afvigende fra det man domte om
de samme Foranstaltninger til den Tid da de traadte i Live.
Jeg har fra en ncrrli'ggende Tid anfort flere bestemte Ndtalelser til Fordecl for bemcldte Foranstaltninger af Mcend, Ho6 hvilke
de, der nu saa biktert angribe diöse Foranstaltninger, selv erkjende baade en Jndsigt i Statens Forhold, hvorfor de maa
boie sig, og et FcrdrelandSsind, hvori de ei tor scette sig over
dem. Adstillige saadanne Udtalelser vil man kniine lcrse i de
foranncrvnte Assnit (1,1—I.V); og af de mange, som man
kan finde spredte onikring dcels i dette Skrift, deels i mit
celdre Arbeide: „For Opretholdclsen af den daiifke Stat i dcnS
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Heelhed," skal jeg her blot ncrvne den fuldsterndige Anerkjendelse af den forrige Negjerings Grundseetninger for Behandlingen af Hertugdommernes Forhold til Danmark og til Hin
anden indbyrdes, der indeholdcS i de S . 285 ff. paaberaabte
Afhandlinger af en afvod udmcerket Förster i Fcrdrclandetö Hi
storie, som netop var dybt bevceget af Harme over et Parties
Bestrcebclser for at drage SleSviq dort fra Danmark.
Saavel i ncrrvcrrende Skrift som i mit nylig ncevnte
aldre er det paa »lange Maader cfterviist, hvorledes Regjeringcn lige fra 1720 havde bestrcebt sig for mere og mere at
danne en StatSeenhed af Kongcriget og de Köngens Scepter
undergivne Hertugdommer (af hvilke Hvlsteen indtil 1773 vel
kun for en Deel var i dette Tilfcrlde, men denne Deel desuagtet blev regieret i Forbindelse med Slesvig), dog ikke ved at
betage disse dcrcs scrregne Love og Jndretninger, men kun
ved estcrhaanden at scctte alt hvad der vedkom det Hcle paa
en lige ekler dog tilsvarende Fod, blandt andet ved at tilveiebringe Eenshcd eller dog billig Ligcvccgt i de forstjellige StatsdeleS Medvirkning for de fcrlles Fvrmaal. Det er og bemer
ket, hvorledes denne Streben iser har udviklet sig i dette Aar
' hnndrcde, og at den stundvm har viist sig i serdeles raste og
iirdgribende Foranstaltninger, hvilke og tildecls havde fremkaldt
en oieblikkeiig MiSstemning i Hertugdommerne, men at hcrved
dog omsider, om just ikke nbelingct ad den hensigtsmessigste
Vei, var opnaaet en meget tilfredsftillcude Udjevning af de
forstjellige Slatsdeles Bivrag til de felleö Fornodenheder.
Det er derhos oplyst, med hvilken Omhn der var arbcidet paa
at forberede OvereenSstemmclse i det, hvori Overeenöstemmelse
endnu fornuftigvis maalte onstes, og hvad der var traadt hindrcnde i Veicn for HeusigtcnS Opnaaelse. Det findeö frem
deles forklaret, hvorledes der cfter at saa meget deels var udrettet, deels fvrberedt i hiin vclgjorcnde Netning, indtraadte
en forhen ukjendt Spaltning i de forstjellige BefolkningsdeleS
Sindelag, der ikke blot hcemmede Fulvforelsen af det, der var
forbcredt, men endog rpstede Statens Tilvarelse og Sammenholv. Skjondt dette forneinmelig maa lilstrivcS de Misfor-

staaelser og ftjceve Netninger som opkom i de forskjcllige Befolkninger, saa har jeg dog ikke fordulgt, hvorledes enkelte
Feilgreb fra RegjeriligenS Side kunne have havt deres Deel i de
ulykkelige Forhold, der saaledes opstode. Blandt de ikke saa
ganffe faa Eflerviisninger af det Slags, som jeg har levcret,
sial jeg her blot bringe i Erindring hvad jeg i Skriflet: For
den danske Skats Opretholdclse i sin Helhed S . 31 ff. har
udviklet om den Mangel i Standerindretningen, at der intet
Forcningöled var mellein de afsondrede Stcenderforsamlingcr,
vg det Beklagelige i at der i den senere Tid, hvori denne Man
gel ret begyndte at aabenbare sine fordcervelige Folger, deels
aldeleS Intet blev gjort til Afhjalpningen, deelS at dog det Forsog, som blev gjort i den Hensecnde, kom frem i en saa nfnlbkommen Skikkelse, at det ligcsaa vel maa tilskrives denne
Ufnldkommenhcd som den uheldige Stemning, der allerede
havde faaet Overhaand, at det forfeilcde Maalet. Ligcledeö har jeg ikke eftcrladt at berore den trccngende Opfordring,
der var til at söge den Usikkerhed i Arvefolgen afhjulpcn,
der, om den ei var den cneste Kilde til den daglig vorende
Misstemning mellem de forfljellige Statsdele, dog gav alt,
hvad der ellers knnde have verrct dem imcllem, den Bitterhcd,
Haardnakkenhed og dybe Jndtrangen i Befolkningcns Sind,
hvorved det blev saa nheldbringende. Det er derhos viift, hvorlcdes dette störe Anliggende ei allene ikke blev frcmmet med den
Kraft og den klare Bevidsthed, som havde vceret at onffe,
men at ogsaa det Skridt, der omsider blev gjort i denne Hcnscende, det aabne Brev af 8de Jnli 1846, kun var stikket til
at gjorc Ondt vcerre, og at dette ligcledes gjaldt om det i
Forbindelse dermed givne Forbnd til de strar eftcr forsamlede
holfleenffe og de noget senere forsamlede slcsvigste Stander
mod at indkomme med noget Andragende om denne Gjenstand
(see tilnavnte Skrift S . 55—88, S . 149—163).
Den Usikkerhed i Arvcfolgcn, der har paafort Fadrelandct
saa störe Ulykker, har iovrigt sin Nod i en megct ccldre vg
langt mere tilregnclig Statsfeil, som jeg, da jeg forhcn bchandlcde denne Sag, fandt mig forpligtet til at lade uberort,

men som jeg, «»der de fide» indtraadte Forhold, troer at
burde udhceve. Det er, at Frederik den Tredie, da Arve- og
Enevolvs-Negjering over Danmark og Norge blev Ham ovcrdraget af Rigcts Stcrndcr, indforte en Arvcfolge, hvori Faren
for begge Hertugdommcrs Avstillclse sra Kongerigerne cndog
laae mcget ncrr. Det var den Tid alvelcS nomivisteligt —
hvad der endnu i senere Tid, men langt fra ikke med saa klar
og suld Ret er blevet paastaaet — at kun Mand af Mand
künde arve enten Holsteen eller Slcövig. Saafremt nu Fre
derik den Tredie havde forlangt, at den Arvcregjering, som
Stcenderne vilbe overdrage Ham, flulde have vcrret gfcrldende
ikke blot for Hans Desccndenter men ogsaa efter cn passende
Arvegangsorden for de vorige Descendcntcr af det Oldenborgfle Hufes Stammefader, naturligviis saaledes, at Cognater og
qvindelige Agnater, om de end ikke aldeles ndclukkedes, dog
maatte vige for enhver mandlig Agnat, saa vilde dette vist
uden Vanflelighed have vcrret indrommet. Det var baade det
i sig Naturligste, da Stcenderne dog i Valgene allid holdt sig
til Slcegten og den, der i samme var ncrrmest*), og det var
derhos af stvrste Vigtighed for Monarkiets Vedligeholdclse i
dets Hcelhed. Havde Frederik den Tredie faaet Arvefol
gen saaledes ordnet, saa vilde der neppe nndcr nogcn Oinstcendighed have vcrret Fare for at Hertugdommcrne, eller den
Deel af samme, som den Kongelige Green af det Olvenborgske
HunS den Tid besad eller senere har erhvervet,**) nogensinde
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ved Arv künde blive still fra Danmark. Historien vidner, nt
Adelen fra forst af kun vilde samtykke i ArveregjeringenS Overdragelse til Mandsstammcn, men at Köngen ei dcrmed vilde
lade sig noie, og at den maatte give eftcr, da Han den, som
i alt andet, havde Geistlighedcn og Borgerstandcn paa sin
Side. Det kan ikke af de magre OplySningcr, som ere Eftcrvcrdcncn ovcrleverede om dcnne betpdningSfulde Sag, nmiddelbar seeS, om Adele» blot tccnkte sig de sra Frederik de»
Tredie ncdstigcnde Mandslinier. Men rimeligviis har det
kun vcrret den om at gjorc at udelukke Qvindelinierne, og i
al Fald vilde den neppe have havt noget imod at udvide Tilbudet til alle fra Christian den Forste ncdstigende Mandslinier,
til hvilke den dog, hviö den forrige Valgfrihed vor vedblevet,
vilde have holdt sig. Men selv om Thronen blot var bleven
arvclig i Frederik den TredicS MandSstamme, saa vilde det
dog ikke have vcrret vanstcligt i en senere Tid at trcrffe en
Overeenskomst, hvorvcd Adsplittclse künde forebygges. Den
Kongelige Mandöstamme var til hiin Tid, som til enhver
senere, kun svagt besät, saa at Tronen i en Haandevending
künde vcrre gaaet over til en Qvindelinie; og hvis dette var
hcrndet inden 1720, saa vilde nden Sporgsmaal begge Hertugdommerne vcrret tabte. I det hoieste künde Danmark have
beholdt den, saalcenge en mandlig Deseendent af Christian den
Forste var til, lidet betydende Lehnshoihed over Slesvig, hvilken endog cfter det i 1658 for Slesvig udstedte saakaldte SouverainitetSdiplom bortfaldt med Hcnsyn til den Gottorfste Andecl saalcrnge den blev i den davcercnde Stamme, og maa
stee endog vilde vcrre blevct omtvistet med Hensyn til den
Kongelige Andeel. Frederik den Tredies Mandslinie har vel
vedligeholdt sig allerede i henved 200 Aar, og imidlcrtid have
Forholdene saalcdcs forandret sig, at der ikke mangler Grunde
for, at den Cognat cller gvindelige Agnat, der arvcr Riget,
ogsaa er arvcbercttiget om ikke til begge Hcrtugdommer saa
dog til SleSvig, ligesom der og er en Deel af Holstern (nemlig det Pinnebcrgste), der ubetinget maatte blive ved Riget.

Men de Tvivl, som have reift sig om den rette Arvefolgc i
Hunt Tilfcelde, have sra den Tid af, da Faren for at MandSstamincn flulde uddpe traadte ncer for Bevidstheden, opvakt Uro
og Tvedragt mellen, de forftjellige Dele af Skaten, hvori
ellers nctop alt bar hen imod en lykkelig Fremtid. Og heraf
har omsider en skrcekkelig Borgerkrig udviklet sig, og et indbyrdes fiendtligt Sind, der vift nok lcenge cfter at Forholdene ere
blevne nogcnlunde ordnede vil blive ved at yttre fordcervelige
Folger. Saaledes vil neppe Nogen nu kunne miskjende, at
det var en stör Ulykke og en stör Feil, at Frederik den Tredie
ved Ordningen af Arvefolgen for Kongerigcrne har fremkaldt
denne Mulighcd, medens den rette Ordning saa at sige frembpd sig af sig selv. Om Frederik den Tredies Bevcrggrund
til at staae paa den Arvefolge, der blev fastfat i 1660 og
siden ncrrmere bestemt ved Kongeloven, meddeler Historien oö
Intet; men man kan ikke let tcenke sig nogen anden end hanS,
maafkee endnu mere Dronningcns, Attraa efter at holde Nigerne i deres Wt indtil Dagenes Ende (jfr. Kongelovens Art.
39.)*) Det er derhos rimeligt, at nogle af dem, der ved
Statsforandringen i 1660 gik Köngen til Haande med Raad
og Daad, have medvirket til denne Hans og Dronningcns
dynastiste Folelse smigrcnde Beslutning. Det var sandelig in
gen god Gjerning, hvorfra den end kom; selv «den Hensyn
til hiin Fare var det i hoieste Maade betcenkcligt i en liven
Etat og under Enevoldsregjeringen at aabne de mange frem-
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Naar jeg endnu i 1850 ikke vilve rore ved denne Sag,
der lcrnge havde befljceftiget mine Tanker, saa var det fordi
det den Tid ikke endnu var bragt i det Nene, om ikke de i
Kongehuset og Folket herskende Meninger, hvorefter Hertugdommerne eller i det mindste Slesvig decls i 1721 og deels i
1806 vare komne ind ander samme Arvefolge som Danmark,
künde gjore stg gjeldende. Vel havde den i Kongeloven fastsatte
Arvefolge ved § 4 i Danmarks nye Grundlov tabt sin forrige
Fasthed, noget som jeg ansaae sor meget uheldigt, medens jeg
aldeles erkjendte, at det vilde kunne vcere til StatenS Frelse
ved hensigtSmcrösige Midier at tilveiebringe en Forandring,
men antog, at dette engang for alle burde vcere skeet inden
den nye Grundlov blev givet, eller i al Fald saaledes, at
Köngen ved Grundloven havde faaet Fuldmagt til uden RigSdagens Medvirkning at afhandle og afslutte det Fornodne. **)
')
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Saalcenge det imidlertid ikke endnu var aldelcs vist, om ikke
dct, som fra mange Eider havde vcrret onsteligst, lod sig opnaae (i hvilket Tilfcelde der iovrigt siet ikke vilde vcrrc bleve»
Tale om nogen Forandring i Arvefolgen for Kongerigct, hvortil dog Grundloven var indskrcenkct), künde jeg ikke bcqvemme
mig til at udtale noget mod denne Arvefolge. Ved at nedsirive den sammcntrcrngte Fremstilling, som jeg i mit Skrift:
For den dansie Etats Oprctholdclse o. s. v. S . 69—81 har
givet af de Historist rcllige saavelsom de politiste Grunde, der,
i Forbindelse mcd Hinanden, maatte gjore Udflag for at den
danste Etat vgsaa efter den Kongclige MandsstammcS Ophor
burde blive sammen og udcelt, folte jeg Drift til at udtale, at
det var mindre vcrseiitligt, om den danste Arvefolge ved en saadan Sagens Ordning blev lagt til Grund, eller cn anden
blev vedtagen. Ved S . 177 ff. at httre mig over de feuere
Statsfeil, der medforte, at den i 1460 stistede Personal-Union
med Hertugdommerne i lange Tider ikke forte til den fastcre
Forbindelse, hvortil den indcholdt en Spire, vilde jeg og gjerne
have noevnt den af Frederik den Tredie indforte Arvefolge i
Danmark, hvorved denne dog omsider tilvciebragtc noicre For
bindelse var blcvet udsat for bethdelig Fare. Men, nagtet
jeg var og lange havde vceret tilboielig til at troe, at omsider
en Omcendring af Kongclovcns Arvefolge vilde blive fundet
fornoden til at srelse Staten fra Sondersplittclse, fandt jeg dog
saa megen Betankelighed ved dcrtil at give et Vink, at jeg
udsiettede hvad jeg i den Netning havde ladet indflyde i mit
Haandstrift. Nu er det derimod givet, at det, for at vedligeholde Staten i denö Heelhed, bliver nodvendigt at forlade
Kongclovcns Arvefolge og kalde en Prinds af Christian den
Forstes Mandslinie til Arv baade i Danmark og Hertugdom
merne. Det kan saaledeö ikke längere vcrre betcenkcligt for en
Fcedrenelandsven at erkjende dct störe og ubestridelige Feilgrcb,
som blev begaaet ved den danste Arvefolgcs Ordning i 1660
og 1665.
Der er iovrigt nylig af Geheime-Conferentsraad Scheel,
en Mand, der er langt mere inde i Forholdene end de Aller-
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sleste af dem, der flrive derom, i det andet Hefte af Hans
Fragmentes yttret m Mening. hvorefter der ingen scerlig Arveberettigelse rar enten til Sleövig ekler til Holsteen, som künde
have traadt i Veien for den i Kongeloven anordnede ArvefolgeS Udvidelse til Hertugdommerne, oq at altsaa Kongeloven
knn paa Grund af urigtige Forestillinger havde fremkaldt
-e Tvivl, der have sondcrsiidt vort Foedreland. Dctte sorudsat
vilvc ikke allcne DanmarkS Regjeringcr for 1848 have verret
i en mcerkelig Pildfarelse, men ogsaa de feuere vilde have
bandlet urigtig ved iftebetfor at staae fast ved KongelovenS
Arvefolge at have indladt sig i Underhandlinger om en anden.
Den ncevnte Forfatter mencr, at fra den Tiv af at Christian
den Forste havde ladet sig vcrlge til LandSherre ovcr Hertugdomnierne, og Han, saavel som det danske RigSraad og Hcrtugdommernes Befnldmcrgtigcde, ved Overcenskomste» af 1466
havde erkjcndt en frcmtidig Ret for diöses Stcrnder til at vcelgc
dem en LandSherre, künde hvcrken Han cller hanö paa lige
Maade valgte Eftcrfolgere paaberaabe sig nogen Arveret; men
Cnhvcrö Adkomst var cnc og alcne Valget i Forbindelse med
den Forlehning, der i Henhold dcrtil blcv givet dcels af den
tydske Keifer deels af DanmarkS Konge. Kun i de Grene af
den Oldenborgffe Slcrgt, for hvilke, efter BalgrettenS Ophor,
scrrlige Arvestatuter bleve givne, erkjender Han en Arveret at
finde Sted, ncmlig i den Hertngelige Gottorfste, hvis Hertug
(Johan Adolph) i 1603, ved sit af Kciscren som LchnSherre
over Holsteen og af DanmarkS Konge, Christian den Fjerde,
som Lehnsherre over Slesvig, stadfcrstede Statut, indforte Arvcgang efter Fodstefodselsret og lineal Folgcorden blandt Opretterens mandligc Descendenterc; og ligeledes i den Kongelige
danstc Linie, for hvilken Fredcrik den Tredie i 1650 oprcttede
et Primogenitur-Statut af lige Jndhold, som det Heringen af
Gottorf 42 Aar lidligere havde oprcttet, hvilkct ogsaa af Keiseren blev stadfcestct forsaavidt Holsteen angaacr. Men Venne
Leere er, saavidt stjonncS, gründet paa en aldeles nriglig
Opsatniiig af Forholdcne. Den de SlcSvigffe og Holsteenste
ar

Stander ved Privilegicrne af 1460 og Unionen mcd Danmark
af 1466 indrommedc Valgret künde paa ingen Maade tilintetgjore den Oldenborgste LinieS Arvcrettighcd. Det var jo
kun mellcm den afdode LandshcrreS Sonner eller, i Mangel
af saadanne, Hans andre Arvinger der maatte vcclgeS, og naar
det paaberaabes, at den, som Balget tilfalvt, dog maatte
forbigaaeS, naar Han ei vilde stadfaste Privilegierne, saa
seeS det ikke, hvorledeS man kan benagte cn ArverctS Tilvarelse, fordi den Arveberettigcde knnde gioe Slip paa samme
eller paa andcn Maade forskjertse den. At der i visse Tilfalve künde blive Tvivl om hvem der var rette Arving, er
Heller ikke nogen gyldig Grund mod selvc Arvcrettighcdcn, saalidet som den Omstandighed, at man, efler Christian den An
dens Fordrivelse, ikke tog Hensvn til hanö Sou, hvad eilten
dette nu antages at vare stcet med Rel eller Urct, kail have
nogen Virkning for andre Tilfaldc. Men dcöuden blcv Arve
retten i cn scnere Tid befrict for de Jndstrankninger, der fnlgte
af den Valgret Standerne havde tilegner sig, idet Standerne
cfter FyrsterncS Paastand, vg »avnlig paa Grund af det Medhold Samme stk ved Keifer Rudolph den AndenS skarpe Man
dat af lOde April 1590, opgave den Valgret, som de havde
tilegnet sig. Det Keiserlige Mandat har endog med udtrykkclige Ord erkjcndt de wende Hcrtuger, Kong Christian den
Fjerde og Hertug Philiv, for rctle Arveherrer og LandSfyrfter. *)
Det var ingcnlnnde nogen nv Arverct, der ved de paaberaabte Primogenitur - Statuter af 1608 og 1650 blev be
gründet for de wende davarendc Lands fyrsterö mandlige As-
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kom; mcn dm Arveret, i Kraft af hvilkm selve Opretternc
varc komne til Regjcringen, blev derved forudsat so», given.
Kun vilde Opretternc med Hcnsyn til deres egnc Efterkommerc
deels afhja'lpc dm Nvished, som der, hvilket og var blevct udtal, i det Odcnsecr-Forlig af 1579, fandt Sted om Folgcordenen, deelö og forhindre Dcling mellem flere Arvinger.*)
Al Opretteme indffrcenkedc sig til deres Descendenter, var e»
»odvendig Folge af al de paa ingcn Maade künde tilcqne sig
noge» vivere gaaendc Bemyndigelse. Ester vedtagne Retsbegreber künde de ansceS dcretligcde til, ved Huuslove, at afgjore de Arvesporgöniaal, so», künde opstaae mellem deres
Descendenter indbyrdeö, vg i al Fald blev saadan Anorvnings
Gyldighed sikkret deels ved Sanimeö Fornufiighcd i Forbindelse med den Omstcriidighed, at cnhver sainine modstridendc
Paastand, der i Tiden kuiivc vaagne, vilde mangle klare og
afgjormde RelSgrunde for sig, deels ved den Stadfoestelse, som
vcdkvmmmbe Lchnöherrer gave. De ovrigc Grene af Slcegten
künde under iiigen Forudsceming beklage sig over disse Statu
ier; thi at de regierende Hertugcrs mandlige Afkom stedse
niaattc vcrre sorlrinsberettigede for alle andre, der horte til
Slcegtcn, var uonilvisteligt, og ikke mindre vist var det, at
OpretterneS Afkom paa Spindesidcn ikke künde komme i Beiragtniiig, cfterat det ved Odcnsecr-Forlig af 1579 var fastsat,
at Forlehningen med Slcövig ailiv stulde tilfalde Hertugcrne
af Holsteen, der, som et tydsk Rigslchn, alcne künde gaae i
Arv paa Mandslinieii. Hvorledes der i hvert af hine Fyrstei»,se siulde forholves naar den for Opretterne nedstigende
Mandsstammc uddode var derimod nogct, hvormed de ci künde
besaite sig. Jniidlertid vilde dog de i bcmeldte Statuier an*) S e e : „For den danste Etats Opretholdclfe o. s. v." S . 78 i
Scrrdeleshed Noten. Naar ogsaa We g c n e r 1. c. S . 3 1 — 32 Note
synes L Arveftatntcrnc at rille see ct BcviiS sor at der nden for
de orenmeldte to Grene as det Oldenborgstc Huuö ingcn Arvcbcrcttigelse tllkom Lamme, saa har Han aldclcS isle fegt at begründe
dcttc.
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tagnr sunde Grniidscetningcr, navnlig og med Hensyn til J>idholdet af de Keiserligc Confirmationer, «den Tvivl have vcrrct
tagne til Regel, »ciar en af de fjernerc Manvslinier nogensinde blev kaldt til Arv.
Hvad jeg her har udviklet med Heust)» til KongelovenS
Arvefolge, tjener til yderligere at bestärke den Paastand, at det
ikke var det der stete i 1460 og som fra Daiimarkö Sive i
1466 havde faaet sin snlde Bekrcrftelse, hvon man maa söge
Gründen til den Ulvkke, der i vore Dage har rammet vort
Feedrelaird, men at det er feuere Statsfeil, der for en stör
Deel have forstyrrct de gavnlige Folger, som man künde have
ventct af den da stiftede Forbindelsc. Jeg har vel allerede i
mit tidligcre Skrift anfort tilstrcrkkelige Grunde for denne
Paastand, meil den Betragtning, som jeg under mit F/edrclandö davcrrende Stilling fandt mig forpligtet til at tilbageholde, giver dog hiin Begrundclse foroget Vcrgt. Det havde
iovrigt lcenge vakt min Forundring, at de af vore politiscrende Skribentcr, sor hvem der i et vist Tidsruin Intet var
mere magtpaaliggcnde cnd at gjorc den i 1660 indforte Statsforfatning forhadt, aldrig toge fat paa det, der var den
stcrrkestc og meest uomtvistelige Bebreidelse man künde gjorc
dens Stifter. For dem macme dette jo have vcrret et megct
beqvemt Stof, medcnö jeg vel begriber at de, der, som jeg,
onstede, saa lcenge denne Forfatning bestod, saa megct som
muligt at holde den i Wre, fandt sig forpligtedc til at tilbageholde enhver offcntlig Utlring om hiint kildne Punkt. Nn
maae hine Politiker?, for ikke at erkjende dereS Kortsynethed,
paastaae, at der Intet blev feilet af Frcdcrik den Tredie vcd
at indfore en Arvcfolge i hanö Kongeriger, hvorved Han udsatte dem for at stilles fra Hertugdommernc. Herved maa
det iovrigt v«re dem noget ubeleiligt, at Ndsigten til denne
Adstillclse 1660 og 1665 i cct og alt ligesaa vel gjaldt
Slesvig som Holsteen, men de ville vel vide at hjcrlpe dem,
navnlig ved Kjcrkhed i at skjccldc. Ester at nn KongeloveiiS
Arvefolge er opgivet, maa det vcrre den, som onstcr at fore
vort Fcrdrcland tilbagc til en fast og vorig StatSorde», vigligt
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at Sandheden sees i sin hele Sammenhceng. Bed at erkjende den
vil man blive steint for en forstandig og forsonlig Politik, hvorved
dog endnu nndcr Forsynets Bistand Forholdene kunne blive saaledes ordnede, at der kan vcrre Udsigt til at Relfoerdighed og Fred
igjen kommer til at boe i det elskede Fcedreland. Navnlig vil man
da og lade en Regjering, der er paa Vei til dette Maal,
Rolighed til at forfolge denne. Naar et vist Blad soger at
arbeide imod den Ordnkng af Arvefolgen, som ved Underhandling med andre Stater og med Proetendenterne er ncer ved at
vcrre fuldstcendig bragt istand, saa har dette Blad derved sat
Kronen paa sine mangeaarige statsoplosende Bestroebelser. Men
det vil ikke dermed gjore den ulykkclige Lykke, som det forhen
har gjort. Den danske RigSdag vil ikke lade sig overtale til
at benytte den Ret, som Grundlovens § 4 har tillagt Sammc,
til at spilde Virkningen af Regjeringens Bestroebelser paa at
forebygge Statens Adsplittclse; og de fremmede Kongehuse,
som hiint Blad har voeret betcrnkt paa at unde det danste
Monarkie, ville vist ikke lonne denne detö Opmoerksomhed »den
med et Smiil.

