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gSKE AFTENAVIS’ KRONIK 18. 6. M.

€

ævnelse og
e^Mfinrad-Myte
I ’AF F. C. KALUND-JØRGENSEN

Statskonsulent for Undervisningsministeriet, F. C. Kå- i
lund-Jørgensen, fremdraget her Aktstykker til Monrad- 1 \ ?
Forskningen/ som stiller den ofte omtalte Forbigaaelse
‘'
af Monråd ved Udnævnelsen at den første Skoledirektør
i Danmark i nyt Lys — »Forbigaaelsen var nødvendig af
saglige Grunde«, og ved Udnævnelsen af V. A. Borgen
»gav Enevælden en af sine friigtbateste Skoletanker 1
Arv til Folkestyret«.
DNÆVNELSEN af den før sitionsleder og Kommunalpolitiste Skoledirektør' i Dan ken blev forbiga^et. »Borgen
mark er en Begivenhed, der macht
er
Sorgen« blev den folke
bleven staaende, ikke blot i Sko lige Vits om Tilfældet, eller
lens Historie, men i den offent »Kongen raader for Borgen«, som
lige Bevidsthed. Det var Udnæv det ogsaa hed, med Brod mod den
nelsen af V. A. Borgen, hidtidig i nationalliberale Kredse saa
Institutbestyrer, mangeaarig Læ upopulære Christian VIII, den
rer, Skolebogsforfatter og Fore Konge, d^r halsstarrigt holdt fast
gangsmand i Metodik, til det ny paa Enevælden og havdé svigtet
oprettede Skoledirektørembede i i den sønderjydske Politikø en
København i 1844, hvorved D. G. Opfattelse, der har holdt sig i
Monrad, Teolog, semitisk Filolog, vide Kredse, selv efter at en Hi
Redaktør, nationalliberal Oppo- storiker af Format som Sønder T

U

jyden A. D. Jørgensen havde re
habiliteret ham ved sit Foredrag
i Skibelimd Krat 1894. Den op
sigtvækkende Forbigaaelse blev
til en Myte om Monrads Marty
rium for den liberale Sag. Den
33-aarige begavede Oppositions
mand var bleven vraget paa
Grund af Kongehusets Modstand,
Christian VIITs Fortørnelse over
hans politiske Foredrag paa Uni
versitetet og Dronning Caroline
Amalies indgroede Had til ham
som »en drivtig, virksom Mand,
der uden Vor Herre ... kuns vil
de, at Tingéhe skulde, gaa rask
frem for at komme ud af den
gamle Slendrian, og hos hvem
det meste Liv, han vilde bringe i
Skolen, blev Raisonneren og Critisereh over Regjeringen« —
som hun skrev i 1842 til sin Fa
vorit, Præsten i Mern, Peter Rør
dam. Og i Stedet havde Kongen
udnævnt en Ansøger, der kun
var Skolemand, nok »en jævnt
dygtig Mand«, som det senere
blev sagt, men i den offentlige
Bevidsthed altsaa dog en Middelmaadighed i Sammenligning
med Monrad (jfr. P. Stavnstrup,
1948). Myten har holdt sig i mere
end hundrede Aar.
Det var det national-liberale
Hovedorgan, »Fædrelandet«, der

startede den ved sin Kommentar
til Udnævnelsen (3/7 1844); JSHdén satte den sig fast og^M*
ven gentaget saa ofte, at dér£ør
bleven betragtet som et Faktum,
der ikke kunde rokkes. 1 Kuft
af den Betydning, det havde ifbr
Skolens Udvikling, at dét blev
Borgen og ikke Monrad, derjtdnævntes, er det dog værd at
dersøge, om Myten om Monnids
Martyrium kan holde sig | dVbr
for Kendsgerningerne, l£et HJév
ikke gjort paa Hundredårsdagen
den 30. Juni 1944, og det ha^da
vel^in Forklaring i de da Her
skende Tilstande. — Eller skyld
tes det Veneration for Mönfäd,
hvis Navn skulde være sakrbsankt i Skolens Historie? Digte
ren M. A. Goldschmidt- skrøv i
1848, da han »beredte sig« ti at
kritisere ham:
T .
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; j de Folk, vi tænke paa, nåar de saae
i øh ugudelig Pen blive dyppet mod
; „ Ditlev Gothard Monrad, forlange
I at blive kritiserede istedetfor ham.
I Ög det, ikke fordi de troe, at Noget
; . khn skade ham, nej! men blot for
at undgaa det ubehagelige Syn.
*
Således staaer Fuldmaanen i her
lig Giands paa Himlen; det skader
y
ikke, at man peger paa den, men
Indianeren kan dog ikke lide det.«

‘

»... de glatteste, silkeblødeste vrd
til indledning vilde ikke fomålde
dem, hvem den blotte •TarikérOm
en Kritik over Ditlev Gothärd Möh*
rad .er en Blasphemi, ert unatur
lig Ting: hvo tør, hvo kan finde ’
Feil hös Monrad? Som >Fædrelan
det« absolut forlangte at'sidde paa i
Synderstolen med Dhrr ClauSen
og Schouw, eller som de, ti *Négre
i Victor Hugos Fortælling for ;
langte at blive skudte istedetfor
Bug-J ardal, den store Neger, vUde ;
Fortsættes Side 8.'< J

I Virkeligheden staår Monrad
stadig som en saadan Fuldmaane
paå den pædagogiske Himmel, og
det vil maaske være Helligbrøde
at feøge at berøve den noget åf sin
Glins. Det sker dog formentlig
heller ikke, fordi man et Øjeblik
lader Aktstykkernes Dagslys
gennemtrænge en Myte, som det
maa indrømmes, at han selv ikke
har været med til at danne.
Det er rigtigt, at Udnævnelséh
dei} 30. Juni 1844 af den første
Skoledirektør i København (og i
Dåhmark) er bemærkelsesvær
dig, netop fordi Monrad blev forbigaaet. Men den var ogsaa be
rettiget og fuldt korrekt, og den
blev skelsættende for hele Sko
lens Udvikling. Hvad den samledfe Lærerstand og de politiske
Krjefter, der støttede den, maatte
brUge et Hundrede Aars Kamp
for! at opnaa, det opnaaede det
københavnske Skolevæsen ved et

Snuptag saa tidligt som i 1844.
Skolens Frigørelse for det gejst
lige Tilsyn, den Fritagelse for at
være underkastet en anden Etats
Kontrol gennem Myndigheder,
der havde en anden Uddannelse,
andre Forudsætninger, dens Opnaaelse af Tryghedsfølelsen ved
at vide Afgørelser i saglige, tek
niske, principielle og personlige
Spørgsmaal lagt i Hænderne paa
Folk, der selv var hjemmevante
i en Skolestue, fortrolige med det
faglige og teoretiske Grundlag
og i Stand til at vurdere Skolens
Resultater, forstaa dens Vilkaar
og Vanskeligheder og havde Øje
for dens Arbejdsrisiko, — alle
disse Betingelser, der nu anses
for selvfølgelige og i ancjre Etater
havde være opfyldt gennem Ge
nerationer, havde uden Tvivl
maattet vente adskilligt længere
paa deres Opfyldelse i Skolens
Verden, om ikke Enevældens
Forvaltere med eksemplarisk
Fremsynethed i 1844 havde frem
sat og gennemført den Tanke, at
et Skolevæsen (som andre »Væ
sener«) skal'ledes af sagkyndige
Embedsmænd, som de folke
valgte Skolemyndigheder maa
have ved deres Side. Med Knæ
sætteisen af dette Princip i Kø
benhavn var Isen brudt og den

Udvikling muliggjort, der efterhaanden førte til, at de store
Købstæder og senere alle Køb
stæder fik faglige Administrato
rer og Tilsynsmænd, hvorved det
gejstlige Tilsyn kom til at føre
en Skyggetilværelse. Endvidere
blev den københavnske Udnæv
nelse Forbillede for Jacob Ap
pel, da han i 1920 som Undervis
ningsminister tog det samme
Sprihg ud i det uvisse, som Kan
celliet havdfe gjort i 1844, idet
han i Stedet for Provster satte
praktiske Skolemænd, Amtssko
lekonsulenter, til at administrere
og føre Tilsyn med Skolerne i
Sønderjylland, et Eksempel, der
blev fulgt af F. J. Borgbjerg, da
han i 1933 ved sin Tilsynslov
indførte Amtsskolekonsulenter i
samtlige Landdistrikter, dog med
den Modifikation, at kun Prov
sternes raadgivende og forslags
stillende Virksomhed gik over til
de skolekyndige Embedsmænd,
mens Forretningsførelsen og der
med Administrationen gik fra
Provsterne over til Amtmændene eller deres juridiske Fuld
mægtige (et Forhold,* der ikke
ændredes ved Lovens Fornyelse
i 1949). Udgangspunktet for alle
disse Reformer var den Bestem
melse, som Christian VIII og hans

Constantin Hansens Maleri af
Monrad.

Kancelli indsatte i den køben
havnske Skolelov af 20. Marts
1844, hvori det hed:
>Endelig forbeholde Vi Os selv
paa Indstilling af Vort danske Kan
celli at udnævne en i Undervis
ningsfaget kyndig og erfaren Mand
til under Navn af administrerende
Directeur at tage Sæde i Directionen.«

Dristigheden i denne Bestem
melse forstaas kun, naar man ta
ger den herskende Ordning i Be-

tragtning. Skolen var da paa alle
Instanser og i alle Kredse under
givet de kirkelige Embedsmænds
Styrelse og Kontrol: Præstens i
det enkelte Sogn, Provstens i
Herredet indbefattet Købstæder
ne, og Biskoppens i Stiftet. I
dette Hierarki indplantedes nu
en professionel Skolemand som
Administrator og Tilsynsførende,
oven i Købet ved det største
kommunale Skolevæsen, og der
var herved rokket ved et System^ der havde Rødder saa langt
tilbage som Christian III’s Kirkeordinans af 1537*
Faa Maaneder senere, i Juni
1844, da Monrad meldte sig som
Ansøger, blev Lovgiveren stillet
over for Konsekvenserne af sin
Anordning. Var Monrad kvalifi
ceret i Henhold til Bestemmel
sen? At han var en Begavelse og
betydelig Kraft, var uomtviste
ligt. Han var allerede placeret i
Forgrunden som en af den nye
Tids Mænd, var Redaktør af
Trykkefrihedsselskabets
Uge
skrift »Dansk Folkeblad«, Med
lem af Borgerrepræsentationen
og af denne indvalgt i Skoledi
rektionen fra 10/3—42, hvor han,
skønt 20—30 Aar yngre end de
øvrige Medlemmer og af en an
den politisk Opfattelse end disse

(bortset fra den nationalliberale
Grosserer N. J. Meinert), alle
rede var akcepteret, baade af Di
rektionens juridiske Element
(Overpræsident Kierulff og
Borgmester Bentley) og dens
gejstlige, dominerende Fraktion
(Stiftsprovst Tryde og reside
rende Kapellan, senere Provst
Balthasar Munter). Fra hans
eget Udsagn i hans Bispevita fra
1849 yed vi, at han under hele
sin verdslige Virksomhed stadig
havde haft en Præstegerning i
Tankerne. Der var Øjeblikke,
hvor han følte, at hans egentlige
Plads var i Kirken. Skoleunder
visning havde han derimod ikke
givet sig af med, havde hverken
været Lærer eller Skoleleder.
Men han havde med sædvanlig
Kraft som Medlem af Direktio
nen skaffet sig grundig Indsigt
i Skolevæsenets Teori. Dette
fremgik af hans skolepolitiske
Essay fra Sommeren 1842 (det
politiske Flyveblad Nr. 5), end
videre af, at han i Vinteren 1842
—43 havde foretaget en Skole
studierejse til Tyskland, Holland
og England, og at han som Frugt
heraf kunde udgive et Skrift om
Berlins Skolevæsen, der udkom
1/6 1844, netop tidsnok til, at han
kunde aflevere et Eksemplar til

£1»

sættes en praktisk Leder, at Val(bortset fra den nationalliberale Kongen to Dage senere ved
Grosserer N. J. Meinert), alle diensen i Anledning* ^ < Ansøg*/ -get da kunde falde paa Monrad.
Hån hørte jo dog, naar alt kom
rede var akcepteret, baade af Di ningen. Han bekendte,sig i disse
til alt, til deres Kreds. Stiftsrektionens juridiske Element Skrifter helt til Enevældens
prpvst
Tryde, der som Pennefø
lesystem
med
»Landsfaderans
(Overpræsident Kierulff og
rer hidtil havde været Direktio
Borgmester Bentley) og dens som den, der har Ånsvare| og
nens mest aktive Medlem, stille
gejstlige, dominerende Fraktion Omsorgen for Børnenes Optø<
de uden Betænkning Monrad paa
(Stiftsprovst Tryde og reside relse, og ikke Forældrene, og-|iarf
Førstepladsen, da han koncipe
rende Kapellan, senere Provst erklærer, at det maatte jbjivedfln
Balthasar Munter). Fra hans kommende Skoledirektørs Hverv»« rede Indstillingen, og hertil slut
eget Udsagn i hans Bispevita fra »at sørge for Opnaaelsen ^af Lov-1 , tede de øvrige Medlemmer sig.
1849 yed vi, at han under hele giverens Øiemed«. Hån fremhæ*' * Efter Monrad nævnedes saa en
sin verdslige Virksomhed stadig ver endvidere, at §kolevæs$netr1 Række ansete og rent praktiske
havde haft en Præstegerning i har »tre store Tilknytningspunkr : Skolemænd, herunder Bestyre
Tankerne. Der var Øjeblikke, ter, eller vel rettere tre store» ren for det v. Westenske Insti
hvor han følte, at hans egentlige Grundfaktorer, hvorfra det: ei ' tut, V. A. Borgen, der placeredes
som Nr. 4.
Plads var i Kirken. Skoleunder kan, hvorfra det ei bør løspvp
I Kancelliet gik det naturlig
visning havde han derimod ikke sig, det er Familien, States og L
givet sig'af med, havde hverken Kirken.« Skolen skal derfor fkke ’ vis ikke saa glat. Monrads Be
kendelse til Enevældens Skole
været Lærer eller Skoleleder. blot meddele »en vis Mass$ af
system og hans politiske Bega
Men han havde med sædvanlig religiøse Kundskaber f den
velse havde dog gjort et saadant
Kraft som Medlem af Direktio vække den religiøse Sands,
nen skaffet sig grundig Indsigt maa, idet den flipper Børnbnd, ■ Indtryk paa Politikeren A. S. Ør
i Skolevæsenets Teori. Dette give dem Bibelen i Haanden' og i sted, at denne kunde se bort fra
, hans manglende praktiske Erfa
fremgik af hans skolepolitiske sørge for, at den ei forfdem ej
Essay fra Sommeren 1842 (det lukket Bog.« Bedre kunde* eh ? ring i Undervisningsfaget, og han
politiske Flyveblad Nr. 5), end gejstlig Tilsynsmand »næppe ild* * var ogsaa saglig korrekt nok til
videre af, at han i Vinteren 1842 trykke det. Det var ftæsten, JoW: ikke at lade hans afvigende po
—43 havde foretaget eh Skole om det var Peder Palladius ^elv, ? litiske Opfattelse og hans Oppo
studierejse til Tyskland, Holland der havde talt. Skotøjir^ktiqpraj: sition være afgørende. Han ind
føjede herom i Forestillingen til
og England, og at han som Frugt kunde derfor mecU.fpld
heraf kunde udgive et Skrift om overgive Styrelsen til ham£ og ^ Kohgen:
Berlins Skolevæsen, der udkom navnlig de gejstlige*'Medlemmei^ » 4»... at ihvorvel det maa erkjen1/6 1844, netop tidsnok til, at han maatte finde det øp, ti|tal&^ * dés, at der med Hensyn til Beskaf
fenheden af hans litterære Virk
kunde aflevere et Eksemplar til Tanke, naar der nu^ulde

somhed gjennem de offentlige Bla
de kunde være nogen Betænkelig
hed ved at overdrage ham det an
søgte Embede, har Man dog maattet ansee den særdeles Dygtighed til
samme, hvoraf han maa antages at
være i Besiddelse, som et Moment,
der overvejende maatte komme i
Betragtning ved Embedets Besæt
telse, medens Man paa den anden
Siae ikke har troet at kunne til
lægge hiin Virksomhed nogen afgjørende Indflydelse paa den Dom,
der maatte fældes om Supplikantens
Qualification til at indtræde i Em
bedsstanden i Almindelighed eller
til at betroes nærværende Embede
isærdeleshed.«

Ørsted stillede da Monrad som
Nr. 1, og hertil sluttede sig to an
dre af Kancelliets Medlemmer,
de Deputerede M. Lange og L. J,
Holm. Som Nr. 2 indstillede den
ne Tremandsgruppe dernæst V.
A. Borgen og som Nr. 3 den
kendte Skolemand, Dr. phil. og
Overlærer i Odense C. PaludanMuller. , .
•
Kancelliets Præsident, Stats-i
minister P. C. Stemann og den
Deputerede H. G. Bentzen holdt
sig imidlertid nøje til Embedets
Starutter og kunde derfor ikke
anerkende Monrads Kvalifika
tioner, De formulerede en, særlig
Indstilling, hvori de holdt sig ti]
tre Ansøgere, hvis praktiske Er^
faring ikke kunde omtvistes,

nemlig Borgen som Nr. 1, den^
mangeaarige Lærer ved Efter
slægtsselskabets Realskole og
Underbibliotekar H. Gundorph
som Nr. 2 og Lærer ved Landkadet-Akademiet P. C. Berg som
Nr. 3. Paa dette Grundlag skulde
nu Kaldsmyndigheden, den ene
vældige Konge træffe sin Afgø
relse.
. Dette kunde imidlertid ikke
være svært. Skulde han følge de
Statutter, han selv havde givet i
Skoleloven, maatte han vælge en
i Undervisningsfaget kyndig og
erfaren Mand. Hvad der end
kunde tale til Gunst for Monrad,
kunde han ikke siges at opfylde
denne Betingelse. Kancelliets to
Fraktioner havde dernæst været
enige om at indstille Borgen som
eneste Fælleskandidat. Utvivl
somt laa der heri, som i al anden
Indstillingspraksis, et Fingerpeg
for Kongen. Vilde han være loyal
over for Indstillingsmyndig
heden som Helhed, maatte han
udnævne Borgen, saa meget
mere som denne Kandidat ube
strideligt opfyldte de i Loven
givne Betingelser« Ved kongelig
Resolution af 30. Juni 1844 blev
V. A, Borgen da udnævnt til Lan
dets første Skoledirektør.
Nu kunde det maaske hævdes,
i '

sættes en praktisk Leder, at Val
get da kunde falde paa Monrad.
H|n hørte jo dog, naar alt kom
til alt, til deres Kreds. Stiftsprpvst Tryde, der som Pennefø
re^ hidtil havde været Direktio
nens mest aktive Medlem, stille
de uden Betænkning Monrad paa
Førstepladsen, da han koncipe
rede Indstillingen, og hertil slut
tede de øvrige Medlemmer sig.
JEfter Monrad nævnedes saa en
Række ansete og rent praktiske
Skolemænd, herunder Bestyre
ren for det v. Westenske Insti
tut, V. A. Borgen, der placeredes
som Nr. 4.
I Kancelliet gik det naturlig
vig ikke saa glat. Monrads Be
kendelse til Enevældens Skole
system og hans politiske Bega
velse havde dog gjort e| saadant
^tryk paa Politikeren A. S. Ørpd, at denne kunde se bort fra
uås manglende praktiske Erfaq^g i Undervisningsfaget, og han
Uf ogsaa saglig korrekt nok til
:1de at lade hans afvigende poke Opfattelse og hans Oppon være afgørende. Han ind
lade herom i Forestillingen til
figen;
?

somhed gjennem de offentlige Bla
de kunde være nogen Betænkelig
hed ved at overdrage ham det an
søgte Embede, har Man dog maattet ansee den særdeles Dygtighed til
samme, hvoraf han maa antages at
være i Besiddelse, som et Moment,
der overvejende maatte komme i
Betragtning ved Embedets Besæt
telse, medens Man paa den anden
Side ikke har troet at kunne til
lægge hiin Virksomhéd nogen afgjørende Indflydelse paa den Dom,
der maatte fældes om Supplikantens
Qualification til at indtræde i Em
bedsstanden i Almindelighed eller
til at betroes nærværende Embede
isærdeleshed.«

Ørsted stillede da Monrad som
Nr. 1, og hertil sluttede sig to an
dre af Kancelliets Medlemmer,
de Deputerede M. Lange og L. J.
Holm. Som Nr. 2 indstillede den
ne Tremandsgruppe dernæst V.
A. Borgen og som Nr. 3 den
kendte Skolemand, Dr. phil. og
Overlærer i Odense C. PaludanMuller.
Kancelliets Præsident, Stats
minister P. C. Stemann og den
Deputerede H. G. Bentzen holdt
sig imidlertid nøje til Embedets
Statutter og kunde derfor ikke
anerkende Monrads Kvalifika
tioner. De formulerede en særlig
' S' ■ ;
Indstilling, hvori de holdt sig til
»... at ihvorvel det måa erkjentre
Ansøgere, hvis praktiske Er-^
s, at der med Hensyn til Beskaf eden af hans litterære Virk faring ikke kunde omtvistes,

nemlig Borgen som Nr. 1, den
mangeaarige Lærer ved Efter
slægtsselskabets Realskole og
Underbibliotekar H. Gundorph
som Nr. 2 og Lærer ved Landkadet-Akademiet P. C. Berg som
Nr. 3. Paa dette Grundlag skulde
nu Kaldsmyndigheden, den ene
vældige Konge træffe sin Afgø
relse.
. Dette kunde imidlertid ikke
være svært. Skulde han følge de
Statutter, han selv havde givet i
Skoleloven, maatte han vælge en
i Undervisningsfaget kyndig og
erfaren Mand. Hvad der end
kunde tale til Gunst for Monrad,
kunde han ikke siges at opfylde
denne Betingelse. Kancelliets to
Fraktioner havde dernæst været
enige om at indstille Borgen som
eneste Fælleskandidat. Utvivl
somt laa der heri, som i al anden
Indstillingspraksis, et Fingerpeg
for Kongen. Vilde han være loyal
over for Indstillingsmyndig
heden som Helhed, maatte han
udnævne Borgen, saa meget
mere som denne Kandidat ube
strideligt opfyldte de i Lovan
givne Betingelser. Ved kongelig
Resolution af 30. Juni 1844 blev
V. A. Borgen da udnævnt til Lan
dets første Skoledirektør.
Nu kunde det maaske hævdes,

at? Christian VIII, der jo ikke
kunde være personlig gunstigt
stemt over for en Oppositions
mand som Monrad, havde været
forudseende og formuleret Sta
tutterne for Embedet saaledes, at
han vilde have en saglig Grund
til at komme udenom ham. pette
kan dog ikke holdø Stik. Døn kø
benhavnske Skolelov af 1844 var
yel udstedt af den enevældige
Konge, men den var blevet til
paa en — man kan' næsten sige
fuldt ud parlaméntarjsk ; Vis,
nemlig paa Grundlag af en Kom
missionsbetænkning af<1836 (da
Monrad endnu ikke var iFarv an det) og efter Behandling af
Sjællands Biskop, Københavns
'Skoledirektion (før Monrads
Tid) samt Borgerrepræsentation,
hvorefter den havde været til
Debat i Roskilde Stænderfor
samling. Kancelliet havde der
efter udformet den under Hen
syntagen til adskillige af dø gjor
te Ændringsforslag. Kravet pm
en l sagkyndig Leder af Skole
væsenet havde, været med fra
Begyndelsen dg kan saaledes
ikke have nogen Relation til en
eventuel Ansøgning fra Monrad.
Myten om Monrads Forbigaaelse af personlige Grunde: Kon
gehusets Uvilje^ kan derfor ikke

opretholdes. Forbigaaplsen var
nødvendig af saglige Grunde og
af Hensyn til de Principper, der
var fastlagt i Loven. Netop der
ved fik den blivende Betydning.
Een Gang knæsat, kunde Kravet
om en sagkyndig Leder af Skole
væsenet, dets administrative,
økonomiske og pædagogiske For
hold, som dét nærmere var ud
trykt i Loven af 1844, ikke fra
viges. Borgen beviste ved sin
15-aarige Funktionstid dets Be
rettigelse og Nødvendighed. Da
han i 1859 afgik for at blive Kul
tusminister, blev han efterfulgt
udelukkende af en Række prak
tiske Skolefolk, i Begyndelsen
hentet fra den højere Skole, men
fra 1919 rekruteret fra Folke
skolen selv med A. P. Fossing
1919—33, "Thorkild Jensen 1933
—48 og Olaf Petersen fra 1948.
København) blev derved til en
Foregangskommune. > Gennem
Christian VIIVs Statutter for
Skolédirektørembedet Og hans
og Kancelliets . maalbevidste
Fastholden af Princippet ved den
første Udnævnelse gav Enevæl
den en af sine frugtbaresfe Skole-j
tanker i Arv til Folkestyret paa
et Tidspunkt, da den selv stod
paa Falderebet ,:
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