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FORORD

Det foreliggende bind indeholder referater af statsrådets forhand
linger fra 3. september 1850 til 28. januar 1852. Ligesom det var til
fældet med de foregående to bind, er alt, hvad protokollerne indeholder,
medtaget.
Med hensyn til den tekniske opstilling har man nøje fulgt de prin
cipper, der lå til grund for udgivelsen af bind I, og der henvises derfor
til dette binds indledning og forord. Teksten er gengivet ord- og
bogstavret, dog er vitterlige skrivefejl rettet. En vis soignering af tekst
og tegnsætning er foretaget for at hindre alt for mange inkonsekvenser
bindet igennem. Dog har det ikke været muligt at gennemføre en
fuldstændig normalisering. Hvor en mere moderne retskrivningsform
er anvendt side om side med en mere gammeldags, har man forsøgt at
gennemføre den mere moderne.
Ligesom det var tilfældet med bind I og II, har rigsarkivaren og
statsrådssekretæren haft tilsyn med udgaven af dette bind.
København, den 15. april 1958.

Harald Jørgensen.

Statsrådets forhandlinger
3. september 1850—13. juli 1851

A. W. Moltkes 2. ministerium
( »Novemberministeriet« )

Medlemmer af A, W. Moltkes 2, ministerium (»Novemberministe
riet«) var i perioden 3. september 1850—13. juli 1851 følgende:
Konseilspræsident : lensgreve Adam Wilhelm Moltke — udenrigs
minister: depechesekretær Holger Christian Reedtz — finansminister:
deputeret i generaltoldkammer- og kommercekollegiet Wilhelm Carl
Eppinger Sponneck (domænedirektør Peter Georg Bang fungerede
10. januar—17. februar 1851) — minister for kirke- og undervisnings
væsenet: professor, dr. phil. Johan Nicolai Madvig — justitsminister:
tidligere justitsminister Carl Emil Bardenfleth — indenrigsminister:
stiftamtmand Mathias Hans Rosenørn — krigsminister: generalmajor
Christian Frederik Hansen — marineminister: generaladjutant for
søetaten, kaptajn Carl Ludvig Christian Irminger indtil 25. november
1850; derefter kaptajn i søetaten Charles Edouard van Dockum —
minister uden portefølje: professor, dr. theol. Henrik Nicolai Clausen
— minister for hertugdømmet Slesvig fra 5. marts 1851: regerings
kommissær for den civile styrelse af hertugdømmet Slesvig Frederik
Ferdinand Tillisch.
Forhandlingerne for perioden 3. september 1850—30. marts 1851
er indført i den i »Statsrådets forhandlinger 1848—63« bind II s. 4
beskrevne protokol. Referaterne er underskrevet af konseilspræsident
A. W. Moltke og paraferet af konseilspræsidentens sekretær C.F.J.H.
Liebe, delvis på kammerherre Lundings vegne. Referaterne er indført
i protokollen med skriverhånd.
Forhandlingerne for perioden 1. april—13. juli 1851 er indført i en
folioprotokol, der er pagineret 1—466. Dog er kun pagina 2—294
beskrevne. Protokollen har følgende rygtitel: Statsraads-Protocol IV
1851—52. På bagsiden af pagina 466 er indført følgende autorisation:
»Nærværende af 466 Pagina bestaaende, gjennemdragne og med vort
Segl forsynede Protocol authoriseres herved til deri at indføre Vort
Statsraads Forhandlinger. Christiansborg Slot d. 1ste April 1851. Fre
derik R«. I denne protokol har man opgivet den i den foregående pro
tokol anvendte praksis med at inddele siderne med en lodret rød streg
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i to halvdele. Referaterne er underskrevet af konseilspræsident A. W.
Moltke og paraferet af konseilspræsidentens sekretær C. F. J. H. Liebe,
delvis på kammerherre Lundings vegne. Referaterne er indført i pro
tokollen med skriverhånd.
Møde i statsrådet tirsdag d. 3. september 1850.

Aar 1850, den 3die September, var Statsraadet samlet. Justitsmini
steren var fraværende.
Conseilpræsidenten [Moltke] oplæste en Skrivelse fra Geheimeraad Tillisch betræffende de fra Husum bortsendte Fruentimmer og
Børn, og
Krigsministeren [Hansen] meddelte, at han havde ladet dem alle
affordre en Erklæring, om de ønskede at gaae tilbage til Husum eller
at sendes til Tydskland; men at de alle frivilligen havde foretrukket
det sidste.
Derefter meddelte Finantsministeren [Sponneck] paa Conseilpræsidentens Opfordring, at han havde havt en Conferents med Grev Carl
Moltke til Nütschau betræffende dennes Overtagelse af Geheimeraad
Tillischs Post. Grev Moltke havde yttret sig imod, at den lovgivende
Magt udøvedes i Slesvig, og var af den bestemte Mening, at denne
under Provisoriet burde hvile; han indrømmede imidlertid fra det
modsatte Standpunkt Conseqventsen af Geheimeraad Tillischs Fremgangsmaade, idet han lod en Lovgivning om Brændeviinsafgiften følge
efter Toldsatsernes Forandring. Grev Moltke kunde saaledes ikke paa
tage sig at gjennemføre Conseqventserne af Geheimeraad Tillischs
Principer.
Efterat derpaa Conseilpræsidenten [Moltke] havde meddelt den
Samtale, han for sit Vedkommende havde havt med Grev C. Moltke,
oplæste Finantsministeren [Sponneck] nogle Yttringer om Kammer
herre Scheel i en Skrivelse fra Geheimeraad Tillisch.
Efterat derpaa Statsraadet, ved at discuttere de Personligheder, som
kunde synes at egne sig til at afløse Geheimeraad Tillisch, var kom
met til det Resultat, at man hos ingen af disse kunde forudsætte, at
de vilde gjennemføre de af Geheimeraad Tillisch paabegyndte Skridt,
gjorde Finantsministeren [Sponneck] opmærksom paa, at det var
aldeles nødvendigt, at man var sikker paa, at Bestemmelsen om
Brændeviinsafgiften blev gjennemført i Slesvig, forinden man her i
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Danmark hævede Consumtionen, da Regjeringen, saafremt Bestem
melsen for Slesvig blev tagen tilbage, vilde see sig compromitteret.
Han maatte derfor foreslaae, at man, forinden man lod nogen Bestem
melse emanere her, først forvissede sig om, at Geheimeraad Tillisch
baade vilde blive og gjennemføre Bestemmelsen om Brændeviinsafgiften, og at Hans Majestæt dertil vilde give sit Samtykke.
Paa Udenrigsministerens [Reedtz’s] Forslag vedtoges det derpaa, at
Spørgsmaalet til Geheimeraad Tillisch fremsattes under den Form, at
man forlangte hans Bestemmelse, om han under alle Betingelser vilde
forlade sin Stilling, eller om han vilde blive og udføre Bestemmelsen
om Brændeviinsafgiften, saafremt Regjeringen her vilde give en Lov
om Consumtionens Ophævelse.
Udenrigsministeren [Reedtz] bemærkede, at Forhøielsen af Tolden
paa finsk Tømmer vilde kunne give Anledning til Reklamationer fra
russisk Side, da Tolden for dette var bestemt ved Traktat. I denne An
ledning vedtoges det, at Udenrigsministeren indledte den fornødne
Underhandling med den russiske Regjering, og at Finantsministeren
foranstaltede, at den forhøiede Told i Slesvig ei opkrævedes, forinden
denne Underhandling havde ført til et Resultat.
Conseilpræsidenten [Moltke] bemærkede, at Navnene paa de foreslaaede Notabler nu havde cirkuleret, og at det vilde være rigtigst nu at
bede Grev Criminil om at fremlægge en Liste over Holstenere for at
discuttere denne med ham her i Statsraadet, hvilket vedtoges.
Indenrigsministeren [Rosenørn] forelagde og motiverede Udkastet
til et Patent, hvorved Rigsdagen sammenkaldes til den 7de October,
hvilket Patent Statsraadet med nogen Redaktionsforandring bemyndi
gede ham til at forelægge Hans Majestæt til Underskrift.
I Anledning af en Skrivelse fra Kammerherre, Commandeurcapitain
Bille fra Heiligenhafen betræffende et Angreb af Insurgenterne paa et
dansk Skib, blev det paa Marineministerens [Irmingers] Forslag be
sluttet, at Marineministeren bemyndiger Commandeurcapitain Bille til
at forbyde al holstensk Kystfart og at sende ethvert Fartøi, hvad enten
det fører dansk Flag eller ei, tilbage i sin Havn.
Finantsministeren [Sponneck] og Indenrigsministeren [Rosenørn]
meddelte derefter, at der med Hensyn paa det Ønske at skaffe Conferentsraad H. C. Ørsted en Sommerbolig, hvortil den dertil indkomne
Sum ei var aldeles tilstrækkelig, ikke vilde være Noget til Hinder for,
at der fra Statens Side skete et Skridt for at realisere den lagte Plan.
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Et saadant Skridt havde de meent passende at kunne ske derved, at
Fasangaarden overlodes ham saaledes, at Staten betalte alle Reparatio
ner og de Afgifter, som den havde at svare som ubeboet, hvilke da bleve
at føre til Udgift i Budgettet, hvorimod der for dette Aktivs Vedkom
mende Intet førtes til Indtægt. Hvori Statsraadet erklærede sig enigt.
Mødet blev derpaa hævet.
A. W. Moltke.
/ Paa Kammerherre Lundings Vegne
J. Liebe.

Møde i statsrådet lørdag d. 7. september 1850.

Aar 1850, den 7de September, var Statsraadet samlet. Justitsmini
steren var fraværende. Protokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Conseilpræsidenten [Moltke] forelæste en idag indløben Svarskri
velse fra Geheimeraad Tillisch, hvori han erklærer, at han ikke kan
udover den af ham nævnte Tid, nemlig indeværende Maaneds Slutning,
frivillig paatage sig et forlænget Hverv i hans nærværende Stilling,
men at han villig skal følge den Befaling, Hans Majestæt i saa Hen
seende maatte behage at tillægge ham.
Under de saaledes foreliggende Omstændigheder og i Henhold til de i
sidste Statsraadsmøde stedfundne Forhandlinger vare alle Statsraadets
Medlemmer enige i at ansee det paatrængende nødvendigt, at Geheime
raad Tillisch fremdeles forbliver paa sin nærværende Post, og Stats
raadet vedtog derfor, at der skulde paa det allerindstændigste andra
ges for Hans Majestæt paa, at der bliver tillagt ham Befaling til at ved
blive i sin nærværende Stilling, saalænge Forholdene endnu kræve det.
Mødet blev derpaa hævet.
A. W. Moltke.

/ J. Liebe.
Møde i statsrådet tirsdag d. 10. september 1850.

Aar 1850, den 10de September, var Statsraadet samlet.
Efterat Conseilpræsidenten [Moltke] havde oplæst en Skrivelse fra
Geheimeraad Tillisch, hvori denne meddeler, at han har bestemt sig til
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at paalægge en Afgift af Brændeviinsbrænderierne i Slesvig, bemær
kede Finantsministeren [Sponneck], at det nu var Øieblikket at op
hæve Consumtionsafgiften udenfor Kjøbenhavn, og refererede det Ud
fald i Statsindtægterne, som derved vilde opstaae, hvorefter han med
delte, at han for at dække dette samt det, der vilde tabes ved Tallotte
riets Ophævelse, Portonedsættelsen m. v., agtede at forelægge et Lov
udkast om en Indkomstskats Indførelse, og, da Vanskelighederne ved
denne navnligen laae i den praktiske Udførelse, og disse vanskeligt
overvindes i Begyndelsen, og den saaledes i den første Tid ikke vilde
indbringe tilstrækkeligt, at han ved Siden heraf vilde foreslaae Krigs
skattens Fornyelse paa eet Aar, dog med nogle Modificationer med
Hensyn paa dem, der bleve at beskatte efter begge Skattelove. I hvilket
Forslag Statsraadet erklærede sig enigt.
Med Hensyn til, hvad der i forrige Møde var blevet besluttet om at
der, paa Grund af Vigtigheden af, at Geheimeraad Tillisch kunde for
blive i Slesvig for at gjennemføre Brændeviinsbrændingsafgiftens Indkrævelse, gjordes de fornødne Skridt hos Hans Majestæt i denne
Anledning, blev der, da Justitsministeren [Bardenfleth] troede, at Ge
heimeraad Tillischs personlige Nærværelse i denne Henseende vilde
være af Virksomhed, og da Geheimeraaden selv havde ønsket at kom
me til Kjøbenhavn nogle Dage, bestemt, at man ad privat Vei skulde
søge at bestemme ham hertil.
Endvidere besluttedes, at der skulde tilskrives Grev Moltke-Nütschau for af ham at erholde en Udtalelse om, hvorvidt han, saafremt
han succederede Geheimeraad Tillisch, riide være villig til at gjennem
føre de af ham givne Love.
Derefter reforede Finantsministeren [Sponneck] Lovudkastet om
Consumtionens Afskaffelse, hvilket Statsraadet bifaldt i sin Heelhed.
Med Hensyn paa dettes § 4 vedtoges det, at den Bornholm forundte
Brænderifrihed formedelst praktiske Vanskeligheder ei var at ophæve.
Marineministeren [Irminger] meddelte, at Commandeur Bille havde
opbragt et holstensk Skib med tydsk Flag og ladet det bringe til Høruphav. Han maatte ønske Statsraadets Bestemmelse for, hvorledes der
var at forholde i dette og i lignende Tilfælde.
Efterat Statsraadet havde fundet det rigtigst, at der i det forelig
gende Tilfælde Intet foretoges videre, besluttedes, at Marineministeren
har at instruere Skibscheferne derhen, at de holstenske Skibe, der løbe
ud eller ind af holstenske Havne med insurrektionelt Flag, ere at af-
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vise, men at de Skibe, som under dette Flag anløbe eller forlade frem
mede Havne, ere at ignorere.
I Anledning af, at Hans Majestæt havde udtalt, ei personlig at ville
aabne Rigsdagen, men den 6te October at ville see dens Medlemmer,
vedtog Statsraadet paa Indenrigsministerens [Rosenørns] Forslag, at
Rigsdagen sammenkaldtes til den 5te October.
Derefter meddelte Indenrigsministeren [Rosenørn], at Lovudka
stene betræffende Communalforholdenes Ordning vare nær deres Fuld
endelse, og at det var hans Hensigt at lade en Committee afgive sin
Betænkning over disse samt for Kjøbenhavns Vedkommende at høre
Overpræsidenten, hvorefter Lovudkastene vilde sættes i Cirkulation.
Da Conseilpræsidenten [Moltke] meddelte nu at have erholdt alle
de Lister paa Personligheder i Danmark, Slesvig og Holsten, hvorpaa
Discussionen om Notablernes Indkaldelse var at basere, vedtoges det i
denne Anledning at indbyde Grev Reventlow-Criminil til at deltage i
et Statsraadsmøde næste Fredag.
Udenrigsministeren [Reedtz] referede derefter, at det af den preus
siske Regjering var forlangt, at en hertil ankommen preussisk Stabs
officer maatte erholde en Samtale med den commanderende Officer
paa Gefion, og at det ifølge det, der var forefaldet i Sagen, næppe vilde
være gjørligt nu at nægte en saadan Samtale.
Efterat Statsraadets Medlemmer havde udhævet det høist Betæn
kelige i at tilstæde en saadan Samtale, fandt de dog paa Grund af Om
stændighederne, at Tilladelsen ei kunde nægtes, dog under den Betin
gelse, at Samtalen overværedes af 1 à 2 danske Officerer.
Mødet blev derpaa hævet.
A. W. Moltke.
/ Paa Kammerherre Lundings Vegne
J. Liebe.

Møde i statsrådet fredag d. 13. september 1850.
Aar 1850, den 13de September, var Statsraadet samlet.
Conseilpræsidenten [Moltke] meddelte, at Grev Reventlow-Criminil
for ham havde yttret, at han maatte betragte de af Tillisch udgivne
Love som en Fragaaelse af det, der i Manifestet var lovet. Conseilpræ-
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sidenten havde derhos ei troet det rigtigt at indbyde ham til den béstemte Conference, forinden han havde nærmere hørt Statsraadet.
Efterat dette havde erklæret sig enigt i at betragte Grev ReventlowCriminils Anskuelse som feilagtig, med Undtagelse af Udenrigsministe
ren [Reedtz], som fandt Manifestets Fortolkning i denne Retning
tvivlsom, og det var udhævet, at Conferencens Gjenstand ikke stod i
videre Berøring med den saaledes foreliggende Meningsulighed, bestem
tes Conferentsen til førstkommende Tirsdag.
Et Brev fra Kammerherre Bülow i Frankfurt sattes under Cirku
lation.
Justitsministeren [Bardenfleth] foredrog atter Spørgsmaalet angaaende de Vilkaar, under hvilke det ad Bevillingsveien kunde tillades
Besiddere af Lehn og Stamhuse at afhænde Bøndergods, efter at have
gjort opmærksom paa nogle Forandringer i de tidligere foreslaaede
Bestemmelser betræffende de Procenter, som tilfaldt Besidderne, hvor
til han ved Correspondance med Indenrigsministeren var foranlediget;
hvilke Forandringer af Statsraadet billigedes.
Derefter meddelte Finantsministeren [Sponneck], at Oberst Læs
søes Moder havde ansøgt om en aarlig Understøttelse til tvende af
Oberstens Brodersønner, hvis Fader vel endnu levede, men som af
Oberst Læssøe havde været antagen som hans egne. Efterat Sagens
Omstændigheder af Finantsministeren vare refererede og af Statsraa
det discutterede, erklærede delte sig enigt i, at der tilstodes de tvende
Børn hver 150 Rbd. indtil deres 18de Aar.
Protokollerne af 20de, 23de og 28de August oplæstes og ratihabere
des.
Mødet blev derpaa hævet.

A. W. Moltke.

/ Paa Kammerherre Lundings Vegne
J. Liebe.
Møde i statsrådet tirsdag d. 17. september 1850.

Aar 1850, den 17de September, var Statsraadet samlet. Grev Reventlow-Criminil var tilkaldt.
Conseilpræsidenten [Moltke] bemærkede, at han, saaledes som man
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var kommet overens om, havde indbudt Grev Criminil for at discuttere angaaende de i sin Tid sammentrædende Notabler, og at det altsaa
idag vilde foreligge at af gjøre, hvormange disse skulde være, af hvilke
Personligheder de skulde bestaae, Stedet hvor de skulde sammentræde,
og Maaden hvorpaa de skulde forhandle. Conseilpræsidenten satte
derpaa først Antallet under Discussion.
Graf Reventlow-Criminil musste es zweckmässig finden, dass vorerst
die Frage erörtert würde, ob man sich eine freie Verhandlung der No
tablen denke, oder ob man Ihnen eine Vorlage als Basis Ihrer Verhand
lungen mittheilen wolle; im letzten Falle schien es ihm als würde eine
geringe Anzahl hinreichend sein, wogegen im ersteren eine grössere
nothwendig wäre.
Justitsministeren [Bardenfleth] maatte ligeledes ønske, at dette
Spørgsmaal først afgjordes. Den eneste Fordel, han iøvrigt kunde see
i at sammenkalde dem til en fri Raadslagning uden at forelægge dem
en Basis, var den, at det var usandsynligt, at Holstenerne vilde indfinde
sig efter den Basis, man kunde forelægge dem. Han saae vel, at Discussionen om denne Basis kunde lede til Kabinetsspørgsmaal, men han
troede, at man burde udsætte sig derfor, da man paa den anden Side
vilde naae betydelige Fordele ved at bestemme sig for at forelægge de
Sammenkaldte en Basis og at gjøre deres Antal saa lidet som muligt.
Man undgik derved nemlig, at Forsamlingen fik Udseende af en Stæn
derforsamling, og opnaaedc, at den mere fremtraadte som en Commit
tee, og man vilde faae større Udsigt til en Majoritet; hvorimod et stort
Antal Notabler under en fri Forhandling efter al Sandsynlighed vilde
dele sig i flere Minoriteter. Han foreslog derfor, at der forelagdes dem
Grundtræk for deres Virksomhed, og at Antallet blev 4, 4 og 5, i det
Høieste 4, 4 og 7.
Krigsministeren [Hansen] fandt dette Antal dog forlidet, men
stemte ligeledes for, at der forelagdes dem en Basis.
Conseilpræsidenten [Moltke] erindrede om, at man tidligere havde
indvendt mod Forelæggelsen af en Basis, at Regjeringen derved bandt
sine Hænder, og at Forhandlingerne fik et parlamentarisk Udseende.
Minister Clausen maatte vedblive den af Conseilpræsidenten frem
førte Mening og fraraade en Basis, for at Regjeringen kunde have
desto friere Hænder til at combinere de forskjellige yttrede Meninger.
Krigsministeren [Hansen] kunde dog ei antage, at Regjeringen der
ved absolut bandt sine Hænder, at den forelagde en Basis.

17. SEPTEMBER 1850

11

Finantsministeren [Sponneck] maatte være af den Mening, at For
samlingen kun burde bestaae af faae kyndige Medlemmer. At Regje
ringen enedes om en Basis til at forelægge dem, maatte han ansee for
yderst ønskeligt i og for sig selv, men det, der talede imod at discuttere
en saadan, var ikke saameget Faren for et Ministerskifte som den høie
Grad af Vanskelighed, der forelaae ved Sammensætteisen af et nyt
enigt Ministerium, og endeligen den Omstændighed, at vi virkelig ikke
stode paa det Standpunkt, at vi med Sikkerhed kunde vide, hvad vi
endnu kunde blive nødte til at indrømme.
Cultusministeren [Madvig] bemærkede, at Sagen jo stillede sig sna
rere som en Art Proces end som en politisk Forhandling. Det danske
Monarki vilde i Tiden komme til at bestaae af to Hoveddele, Kongeriget
og de tydske Hertugdømmer, og nu sammenkaldte man disse Mænd for
at afgjøre, hvilken Stilling Slesvig skulde have til disse to Dele. Da nu
saavel Danmark som Holsten gjorde Fordringer paa Slesvig, og saaledes begge vare Parter i Sagen, maatte det danske Statsraad paa sin
Side være uberettiget til at udstæde noget Program for Forhandlin
gerne. Derimod burde man indskrænke sig til at antyde et Udgangs
punkt.
Efterat Marineministeren [Irminger], Udenrigsministeren [Reedtz]
og Indenrigsministeren [Rosenørn] ligeledes havde udtalt sig mod en
Basis, den Sidste navnligen med Paaberaab af de Ulemper, en saadan
ved Discussionen om Provindsialstænder-Anordningerne havde med
ført, besluttede Statsraadets Pluralitet, at der ikke var fra Regjeringens
Side at forelægge Notablerne nogen Basis for deres Forhandlinger.
Ligeledes vedtog Statsraadet at udsætte den nærmere Discussion
om Antallet, til man havde gjennemgaaet de foreslaaede Personlighe
ders Qvalificationer, og at Discussionen om disse var at udsætte, til
Geheimeraad Tillisch personlig kunde være tilstede.
Det blev derefter discutteret, i hvilken Stad at Forsamlingen var at
afholde, idet Statsraadet var enigt i, at det burde være udenfor Kjøbenhavn.
Finantsministeren [Sponneck] foreslog, at det burde være Flens
borg som det mest neutrale Sted, hvor begge Nationaliteter lige vare
repræsenterede, som laae i det Land, hvorom Meningsuligheden var,
og hvor muligen mange af de Indvendinger mod en forandret Besty
relse, som hentedes fra Umuligheden af at føre den igjennem, af sig
selv vilde bortfalde. Han frygtede ogsaa for, at Valget af en dansk By
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vilde medføre, at i det Ringeste Holstenerne ei vilde indfinde sig, og
at denne deres Vægring i Udlandets Øine vilde synes rimeligere, end
om de indkaldtes til en slesvigsk By.
Graf Reventlow-Criminil war der Ueberzeugung, dass, wenn nur
der Ort der Versammlung nicht nach Copenhagen verlegt würde, es
gleichgültig erschiene, welchen Ort man wähle; da das Königreich
jedoch den Haupttheil der Monarchie bilde, so schien ihm eine Stadt
in Dänemark ein passender Ort, und er würde namentlich Odense als
einen passenden Ort nennen. Man möge auch in Betracht ziehen, dass
die Stimmung in Flensburg sehr erregt und ruhigen Verhandlungen
wenig günstig wäre.
Marineministeren [Inninger], Indenrigsministeren [Rosenørn] og
Udenrigsministeren [Reedtz] delte Grev Reventlows Anskuelse, men
da de andre Ministre i Hovedsagen tiltraadte Finantsministerens, blev
det ved Pluralitet besluttet, at Notablerne indkaldtes til Flensborg,
saafremt ikke Geheimeraad Tillisch herved maatte finde nogen Betæn
kelighed, hvorefter da Spørgsmaalet paany var at sætte under Discus
sion. Med Hensyn til Indkaldelsesformen vedtoges: at meddele hvert
enkelt Navnene paa samtlige de Mænd, der skulde indkaldes, at betyde,
at Forhandlingerne skulde holdes inden lukkede Døre, og at henvise
dem til Premierministeren med Hensyn paa de Reqvisitioner, der til
Forhandlingernes Fremme maatte være nødvendige.
Unter der vorgefallenen Discussion äusserte Graf Reventlow, dass
es ihm nicht möglich wäre, die vom Geheimrath Tillisch vorgenomme
nen legislativen Schritte, namentlich die Gesetze ueber die Wehr
pflicht, die Zollsätze und die Branntweinsteuer, als offenbar auf eine
Incorporation mit dem Königreich abzielend, mit dem Manifeste Seiner
Majestät in Einklang zu bringen. Er könne nichts dagegen einwenden,
wenn man sagen wolle, dass die Voraussetzungen, unter welchen das
Manifest gegeben worden, ihre Geltung verloren hätten; im Gegentheil
er wäre selbst dieser Ueberzeugung; aber wenn die Regierung durch
den Herrn von Bülow in Frankfurt ihre im Manifeste enthaltenen Zu
sage, namentlich mit Rücksicht auf die Incorporation erneuert hätte,
so läge die Inconsequenz in der beregten gesetzgebenden Wirksamkeit
offen da. Er wolle nur noch darauf hinweisen, dass alle diese Gesetze
nicht allein ohne Mitwirkung einer Repräsentation gegeben worden,
sondern dass selbst eins von diesen, das die Branntweinsteuer betref
fende, von den früheren schleswigschen Provinzialständen entschiede-
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nen Widerstand gefunden. Er seinerseits wäre beständig der Meinung
gewesen, dass dem interimistischen Regierungscommissair keine legis
lative Befugnis zukomme.
Finantsministeren [Sponneck] gjorde i Almindelighed opmærksom
paa Følgende. Det var udtrykkeligen sagt Geheimeraad Tillisch, at den
lovgivende Myndighed ei under hans Styrelse skulde hvile, saaledes
som den ved Bestyrelsescommissionen havde hvilet; denne Bestem
melse havde ikke alene en fuldkommen Analogi i de Bestemmelser, der
bleve tagne, da i 1848 en Gouverneur med extraordinær Myndighed
sendtes til Vestindien, men den var ogsaa grundet med absolut Nød
vendighed i Sagens Natur; saaledes kunde Geheimeraad Tillisch f. Ex.
umuligen undgaae at stadfæste Kopskattens Ophævelse, og dette var
dog en legislativ Foranstaltning.
Hvad dernæst de specielt nævnte Love angaaer, da maatte han ved
1) Værnepligtsloven bemærke, at denne af Geheimeraad Tillisch var
udstedt uden nogensomhelst Forhandling med det danske Statsraad,
da det ei var muligt at gjennemføre at beholde de ældre slesvigske
Soldater, som allerede tjente i Hæren, og at lade de yngre uudskrevne
og uindkaldte. 2) Hvad Toldloven og Brændeviinsafgiften angaaer, da
var Nødvendigheden af en Forandring begrundet i det fjendlige For
hold til Holsten; selv Bestyrelsescommissionen havde gjort Forslag til
en eventuel Forlæggelse af Toldgrændsen til Eideren. At der i denne
Lov skulde ligge nogen Idee af Incorporation, kunde han ei indrømme;
dels er den kun provisorisk, dels er den fuldkommen ligesaa pas
sende og mulig for Holsten som for Slesvig, og endeligen vise de tydske
Toldforeninger, at en fælleds Toldlovgivning ingenlunde berører de
statsretlige Forhold, ja ei engang forudsætter en fælleds Toldbesty
relse. Han saae altsaa Intet, der med Grund kunde siges at staae i Strid
med Manifestet.
Justitsministeren [Bardenfleth] bemærkede, at Ordet »Incorpora
tion« kunde være underkastet forskjellige Fortolkninger, og at det
derfor var af Vigtighed, at Regjeringen udtalte, hvad den derunder
forstod.
Cultusministeren [Madvig] maatte bemærke, at navnligen hvad de
Told- og Afgiftsvæsenet vedkommende Love angik, da stillede Sagen
sig aabenbart saaledes, at Kongen, der som Hertug af Slesvig havde
været nødt til at overtage sin souveræne Magt, nu som Souveræn havde
direkte beskattet nogle enkelte Gjenstande i Slesvig efter Principer,
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som de foreliggende Omstændigheder gjorde nødvendige, men at han
ingenlunde havde forandret de almindelige Skatteforhold, der bestod
i deres Forskjellighed fra de danske.
Vom Grafen Reventloiv wurde darauf das Wünschenswerthe darin
hervorgehoben, dass diese legislative Befugnis des Regierungscommissairs nur in den Fallen benutzt wurde, welche eine solche Mass
regel unumgänglich nothwendig machten.
I denne Anledning yttrede Finantsministeren [Sponneck], at han
var af den Anskuelse, at for det Første ingen saadan Nødvendighed
riide komme til at foreligge.
I Anledning af, at Statsraadet befrygtede, at den af Hans Majestæt
bestemte Reise til Armeen muligen kunde forvolde Ulemper, besluttede
Statsraadet, at Krigsministeren, som dertil erklærede sig villig, indgav
en allerunderdanigst Indstilling i denne Retning.
Mødet blev derpaa hævet.
A. W. Moltke.
/ Paa Kammerherre Lundings Vegne
J. Liebe.

Møde i statsrådet fredag d. 20. september 1850.

Aar 1850, den 20de September, var Statsraadet samlet.
Justitsministeren [Bardenfleth] motiverede og refererede Udkast
til en Lov for Island angaaende nogle Forandringer i Lovgivningen om
Arv, som af Statsraadet tiltraadtes.
Udenrigsministeren [Reedtz] refererede derpaa de udenlandske
Forholds Status, navnligen med Hensyn paa en eventuel effectiv
Hjælp, og til Successionsspørgsmaalet; hvorefter det blev vedtaget,
at Cultusministeren anmodede Professor Larsen om snarest muligt
at fuldende det ham i sidste Retning paaliggende Arbeide med at ud
kaste den Erklæring, der betræffende Slesvig var at forelægge den
eventuelle Thronfølger.
Derefter vedtoges det, ifølge Indenrigsministerens [Rosenørns] For
slag, at Rigsdagen, da Hans Majestæt ei selv vilde aabne den, var at
aabne med en af Premierministeren oplæst Throntale; hvilken Mini
ster Clausen overtog sig at udarbeide.
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Krigsministeren [Hansen] oplæste det af Hans Majestæt modtagne
Svar betræffende Allerhøistsammes Reise til Slesvig.
Finantsministeren [Sponneck] meddelte, at han agtede at forelægge
Landsthinget Pensionsloven og Loven om Embedsmænds Forpligtelse
til at sikkre deres eventuelle Enker Forsørgelse ved Overlevelsesrenter,
hvilke Love begge havde været forhandlede i Landsthinget. Hvorimod
Statsraadet Intet havde at erindre.
Mødet blev derpaa hævet.
A.W. Moltke.

/ Paa Kammerherre Lundings Vegne
J. Liebe.
Møde i statsrådet tirsdag d. 24. september 1850.

Aar 1850, den 24de September, var Statsraadet samlet. Protokollen
førtes af Justitsraad Liebe.
Med Hensyn til de tvende Rigsdagen forelagte, men kun af Lands
thinget endelig behandlede, Lovudkast om Rigsretten og om Anven
delsen af de forskjellige Arter af Strafarbeide erklærede Statsraadet
sig med Justitsministeren [Bardenfleth] enigt i, at det første af disse
Udkast i den Form, hvori det af Landsthinget blev vedtaget, forelæg
ges den nu forestaaende Rigsdag, og at ligeledes det andet i alt Væsen
ligt i sin oprindelige Form, kun med den af Landsthinget vedtagne
Udeladelse af § 2, forelægges samme. Derhos vedtoges det, at begge
disse Udkast først skulde forelægges Folkethinget.
Paa Marineministerens [Irmingers] derom gjorte Forespørgsel er
klærede Statsraadet sig med ham enigt i, at det Mandskab, der er
under Hvervningen, reduceres til det halve Antal, ligesom ogsaa at
Mandskabet paa de af Marinens Skibe, som ere paa Hjemveien, per
mitteres ved Tilbagekomsten.
Forsaavidt Marineministeren [Irminger] derhos tillige, idet han
bemærkede, at Marinen i hvert Fald ikke vilde kunne lade Seilskibe
blive liggende i Eckernförde Fjord langt ud paa Efteraaret. bragte
under Spørgsmaal, om der fra det politiske Standpunkt kunde være
Noget imod, at man, da ikke alle de Skibe, der ere placerede ved den
holstenske Kyst, behøves til den Anvendelse, der nu haves for dem,
kaldte nogle af dem tilbage, hvorved Besparelse vilde kunne naaes, da
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erklærede Statsraadet, i Overensstemmelse med hvad Udenrigsmini
steren [Reedtz] udtalte sig for, at man ikke i et saa kritisk Øieblik
som det nærværende, forinden der endnu fra Frankfurt haves defini
tive Efterretninger, hvilke der dog, efter hvad Udenrigsministeren
yttrede, var Grund til at antage ikke at ville udeblive i mange Dage,
reducerede Søstyrken, men det vedtoges derhos, at Spørgsmaalet skulde
om 8 Dage atter bringes for.
Udenrigsministeren [Reedtz] gjorde Statsraadet bekjendt med de
fra Udlandet senest modtagne Efterretninger, og navnlig forelæste han
en Note fra Baron Pechlin til Fyrst Schwarzenberg; hvilken Notes Ind
hold Statsraadet fandt fuldkommen stemmende med de Baron Pechlin
givne Instructioner.
Endvidere forelæste Udenrigsministeren [Reedtz] en fra den her
værende preussiske Gesandt modtagen Note i Anledning af et holstensk
Skibs Tilbagevisning af den danske Eskadre, tilligemed det Svar, der
var givet paa denne Note.
I Anledning af, at Baron Dirckinck gjentagende havde andraget paa,
at de hamborgske Blade »Börsenhalle« og »Correspondenten« maatte
forbydes i Danmark, da begge disse Blade vedbleve med de mest nærgaaende Artikler mod Danmark, og da det havde vist sig frugtesløst
at henvende sig i den Anledning til det hamborgske Senat, bemærkede
Udenrigsministeren [Reedtz], at han for sit Vedkommende maatte
finde overveiende Betænkelighed ved at forbyde bemeldte Blade, og at
han antog, at den Gavn, som derved kunde stiftes, ikke vilde staae i
noget Forhold til den store Misfornøielse, som Forbudet vilde vække.
Statsraadet delte Udenrigsministerens Anskuelse og fandt med
ham overveiende Betænkelighed ved et saadant Forbud.
Efterat Justitsministeren [Bardenfleth] havde forelagt Statsraadet
en til ham rettet Anmodning fra Krigsministeriet om at foranledige et
Forbud imod at under de nærværende Forhold private Personer udgive
Kort over Sydslesvig, og efterat Krigsministeren [Hansen] havde be
mærket, at han med denne Anmodning nærmest havde havt for Øie at
forebygge Eftertryk af et Kort over Sydslesvig, som Krigsministeriet
i denne Tid foranstaltede udgivet til Brug for Armeen, udtalte sig
Statsraadet derhen, at der til Betryggelse i denne Henseende ikke vilde
ved et Forbud kunne opnaaes større Garanti end den, der allerede
haves i de gjældende Lovbestemmelser angaaende Eftertryk, hvilke
ligefrem maatte komme til Anvendelse i det paagjældende Tilfælde.
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Udenrigsministeren. [Reedtz] bemærkede, at da den Generalconsul
Delong i Paris ved en tidligere Statsraadsbeslutning tilstaaede aarlige
Recognition af 4000 Francs kun var indrømmet ham til Udløbet af
Finantsaaret 1850—51, vilde den, naar Statsraadet ikke tog nogen Be
slutning om, at denne Recognition fremdeles skulde vedblive, falde
bort fra 1ste April 1851. Han tilføiede derhos, at han fra Udenrigsmi
nisteriets Side ingen Grund havde til at holde paa, at den ommeldte
Recognition fremdeles skulde tillægges Delong. Efter hvad Udenrigs
ministeren saaledes yttrede, fandt Statsraadet ingen Anledning til at
forlænge den paagjældende Recognition udover indeværende Finantsaar.
En Skrivelse fra Udenrigsministeren, der forud havde cirkuleret
mellem Statsraadets Medlemmer, og hvorved Spørgsmaalet om den
Dr. Ostwald ved en tidligere Statsraadsbeslutning tilstaaede Under
støttelse af 400 Rbd. quartaliter paany bragtes under Omhandling, fremlagdes.
Statsraadet, med Undtagelse af Cultusministeren [Madvig], der
henholdt sig til sit ved Sagens tidligere Foretagelse gjorte Forslag med
Hensyn til Dr. Ostwald, besluttede, at Dr. Ostwald fremdeles skulde
indtil videre oppebære den paagjældende Understøttelse, da de Grunde,
der havde motiveret den tidligere Statsraadsbeslutning, endnu havde
deres Gyldighed, men det vedtoges tillige, at der af Udenrigsministeriet
skulde forelægges ham en kort Frist, inden hvilken det Værk, han nu
i lang Tid havde havt under Arbeide, skulde være færdigt.
Da Udenrigsministeren [Reedtz], efter de af Finantsministeren
nærmere meddelte Oplysninger, erklærede sig enig i, at den omhand
lede Understøttelse, fra 1ste Juli d. A. at regne, afholdes blandt Uden
rigsministeriets extraordinaire Udgifter, bortfaldt saaledes det i Uden
rigsministerens Skrivelse i denne Henseende reiste Spørgsmaal.
Mødet blev derpaa hævet.
A. W. Moltke.

/ J. Liebe.

Møde i statsrådet lørdag d. 28. september 1850.

Aar 1850, den 28de September, var Statsraadet samlet. Fraværende
vare Justitsministeren og Finantsministeren.
Udenrigsministeren [Reedtz] oplæste en Depeche fra Berlin,
2
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Gefion betræffende, og tvende fra Baron Pechlin, daterede Wien d.
16de og 18de September, tilligemed Copi af tvende af Baronen Fyrst
Schwarzenberg og Grev Nesselrode tilstillede Noter. Hvorefter Stats
raadet vedtog, at Regjeringens Tilfredshed var at tilkjendegive Baron
Pechlin, samt at man forresten maatte oppebie Virkningen af den af
ham Grev Nesselrode tilstillede Note.
Derefter oplæste Udenrigsministeren [Reedtz] en Depeche fra
Herr von Bülow i Frankfurt af 21de September, hvoraf fremgik, at
Fredens Ratification vilde blive forhalet i nogen Tid.
Et privat Brev fra Kammerherre von Bülow af 20de September sat
tes under Cirkulation.
Da Krigsministeren [Hansen], i Anledning af Eiderflodens Beseiling og en Bemærkning i denne Retning af den hollandske Gesandt,
udviklede Umuligheden af, at den commanderende General kunde til
lade, at Skibe gik vesterfra ind i Eideren eller denne Vei udefter, be
sluttedes, at General Krogh bemyndigedes til at hindre, at noget Skib
vesterfra beseilede Eideren; hvorimod de Skibe, som for Øieblikket
laae mellem Frederiksstad og Kiel, tillades indtil den 10de October at
gaae vesterud.
Indenrigsministeren [Rosenøm] refererede derpaa Udkastet til den
nye Jagtlovgivning, som havde cirkuleret, og gjennemgik de ved Cir
kulationen gjorte Bemærkninger.
Udkastet vedtoges med en Modification af den 13de § og Slutningsparagraphen.
Mødet blev derpaa hævet.
A. W. Moltke.
/ Paa Kammerherre Lundings Vegne
J. Liebe.

Møde i statsrådet tirsdag d. 1. oktober 1850.
Aar 1850, den 1ste October, var Statsraadet samlet.
Justitsministeren [Bardenfleth] meddelte, at Krigsministeren havde
andraget paa, at Skillingsbladenes Udgiver Salomon, i Medfør af For
ordningen af 5te Juni f. A., skulde sættes under Tiltale for en i disse
om Træfningen ved Midsunde meddelt Beretning. Efterat have oplæst
den omspurgte Artikel, bemærkede han, at den ikke vilde kunne ind-
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befattes under Forordningens Ord, der kun omtalte »forestaaende
Krigsforetagender«, og at altsaa en Frifindelse udenfor al Tvivl vilde
blive Følgen. Han bemærkede, at der fortiden var beordret to Actioner
mod Skillingsbladene og een imod Flyveposten, og at det nødvendigvis
maatte give Misstemning i Publikum, naar det fik Udseende af, at man
aldeles vilde udelukke dem fra Efterretning om de i en Krig, der saa
nær interesserede hele Nationen, forefaldne Affairer.
Krigsministeren [Hansen] bemærkede, at jo mere alle Begiven
heder kunde holdes i Mørke, jo mere gavnede det Krigsførelsen, og at
navnligen Oplysning om de Officerer, der commandere paa hvert
Sted, var af den Vigtighed, at det var det Første, man pleiede at spørge
Overløbere og Fanger om. Forresten indsaa han, at Principet dog ikke
i sin Strenghed kunde gjennemføres, og frafaldt derfor sit Forlangende
om Beordring af Tiltale.
Derefter refererede Udenrigsministeren [Reedtz] de seneste Efter
retninger fra Udlandet; hvorefter Statsraadet billigede et af Finants
ministeren [Sponneck] fremsat Forslag om, at det toges under nær
mere Overveielse, hvorvidt det vilde være rigtigt, betræffende Pacificationen af Holsten, at henvende sig saavel til Preussen som til Frank
furt.
Paa Minister Clausens Forespørgsel om Successionsunderhandlin
gernes Fremgang bemærkede Udenrigsministeren [Reedtz], at de nu
laae i Geheimeraad Pechlins Hænder, og at de altid holdtes saa vage,
at vi kunde træde tilbage, naar vi vilde.
Marineministeren [Irminger] henledte Opmærksomheden paa, at
det paa Grund af den sildige Aarstid var hensigtsmæssigt at desarmere
nogle Skibe. En Fregat ved Eckernförde var ei absolut nødvendig.
Naar Skirner kunde stationeres der, kunde saavel Thetis som Dronning
Maria retournere, da man saa desforuden havde Holger Danske, Eider
og 3 Kanonbaade. For Kiel vilde et Dampskib, en Fregat og en Corvet
være tilstrækkelige. Paa Marineministerens Forslag besluttede da
Statsraadet, at Dronning Maria og Thetis retournerede, og tilligemed
Diana aftakledes.
Paa Finantsministerens [Sponnecks] Forslag vedtog Statsraadet,
at Anskaffelsen af Ovne til Troppernes Barakker foranstaltedes, efterat
Bestyreren for Frederiksværk, Justitsraad Ehlers var hørt om den
hensigtsmæssigste Maade, hvorpaa dette kunde ske.
Derefter oplæste Minister Clausen Udkast til den Tale, hvormed
2*
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Rigsdagen skulde aabncs, hvilket Udkast vedtoges med den Foran
dring, at nogle Redaktionsforandringer i Udtalelserne om de politiske
og finantsielle Forhold foretoges efter en Conference mellem Minister
Clausen, Udenrigsministeren og Finantsministeren.
Derefter meddelte Krigsministeren [Hansen], at han agtede imorgen Aften at tilstille Finantsministeren sit Ministeriums Budget, med
den Bemærkning, at dette vilde blive el Fredsbudget for Danmark og
Slesvig.
Finantsministeren [Sponneck] meddelte, at han ei agtede at fore
lægge Rigsdagen nogen Appanagelov, samt at han for Marineministeriet
havde opført det samme Beløb som i forrige Budget. Hvilket Stats
raadet billigede.
Ligeledes meddelte Finantsministeren [Sponneck], at han agtede
for Rigsdagen at udtale, at Statsraadet holdt sig til den om dets Budget
tidligere tagne Bestemmelse, dog at det ei fortiden vilde gjøre Fordring
paa den høiere Fredsgage for Ministrene.
Slutteligen agtede han at forelægge Landsthinget Udkast til:
1 ) Pensionsloven og
2) Loven om Embedsmænds Pligt til at sikkre deres Enker Over
levelsesrenter;
3) en Lov om Statskovencs Bestyrelse;
4) en Lov om Amtsforvalteres Gagering;
5) en Lov om Krigsskatten, og endeligen
6) en Lov om Tallotteriets Ophævelse; saml
Folkethinget:
1) den provisoriske Lov om Forandring i Toldsatserne, og
2) den provisoriske Lov om Consumtionens Ophævelse.
Hvorimod Statsraadet Intet fandt at erindre.
Mødet blev derpaa hævet.
A. W. Moltke.

/ Paa Kammerherre Lundings Vegne
J. Liebe.
Møde i statsrådet fredag d. 4. oktober 1850.

Aar 1850, den 4de October, var Statsraadet samlet.
I Anledning af, at der til at overvære Rigsdagens Aabning ei var
stillet nogen Tribune til den Kongelige Families Disposition, men kun
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de to mindre Tribuner til Overhofmarskailens og et Antal Billetter til
den store Tribune til Hoffets Disposition, havde Overhofmarskallen
besværet sig i et Brev til Conseilpræsidenten, som denne oplæste. Stats
raadet vedtog, at Conseilpræsidenten tilskrev Overhofmarskallen og
beklagede, at en Misforstaaelse havde fundet Sted, da man var gaaet
ud fra, at den Kongelige Familie, da Kongen ei i egen Person aabnede
Rigsdagen, ikke ønskede at være tilstede ved samme; men at der vilde
træffes Foranstaltning til at indrette en Tribune, saaledes at den altid
kunde staae til den Kongelige Families udelukkende Disposition.
Efterat derpaa Udenrigsministeren [Reedtz] havde meddelt de
seneste Efterretninger fra Udlandet, udhævede han de Vanskeligheder,
der opstode ved de fortsatte Reklamationer Gefion betræffendc, hvor
efter Statsraadet besluttede, at Marineministeren [Irminger] har at
instruere Commandeur Bille derhen, at han meddeler den høistcommandercndc paa Gefion, at der fra dansk Side ingen Hindringer vilde
blive lagt iveien for, at Skibet med egne Kræfter halede ud i Eckern
förde Fjord og lagde sig i den sydlige Del af denne, dog med Batteriet
i Lasten.
Endvidere bestemtes, at det paalagdes Commandeur Bille i Tilfælde
af en ny Affaire saameget som muligt at sørge for, at Gefion ikke be
skadigedes.
I Anledning af, at Hans Majestæt havde forlangt Udenrigsministe
rens Erklæring betræffende en Beretning fra Ordenskantsleren, hvori
denne udtaler de Vanskeligheder, der ere tilstede for at udrede Beta
lingen for de nødvendige Ordensdecorationer, besluttede Statsraadet,
at der androges allerunderdanigst paa, at det paalagdes Ordenskants
leren at foranstalte de nævnte Decorationer anskaffede uden Ophold,
hvorefter da senere Bestemmelse kunde tages betræffende Tilveie
bringelsen af den fornødne Sum.
Finantsministeren [Sponneck] meddelte derpaa i Korthed Moti
verne til de forskjellige Lovudkast, Consumtionens Ophævelse og dens
Modefication i Kjøbenhavn, Indkomstskatten, Krigsskatten og Amts
forvalternes Lønningsreglement betræffende.
Hvorpaa Statsraadet hævedes.
A. W. Moltke.

1 Paa Kammerherre Lundings Vegne
J. Liebe.
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Møde i statsrådet lørdag d. 5. oktober 1850.

Aar 1850, den 5te October, var Statsraadet samlet. Geheimeconferentsraad Tillisch var tilkaldt.
Geheimeraad Tillisch meddelte et Referat af Sagernes Stilling i
Slesvig, og idet han navnligen udhævede flere Personligheder i Em
bedsklassen, hvis Paalidelighed var tvivlsom, ønskede han det Spørgsmaal afgjort af Statsraadet, hvorvidt det maatte ansees for en Nød
vendighed at afskedige de Embedsmænd, der havde fungeret som
Valgdirektører ved Valgene til Frankfurter-Forsamlingen.
Statsraadet var af den Formening, at denne Omstændighed ei
kunde være en nødvendig Grund, men at den, naar Geheimeraaden iøvrigt ei var tilfreds med Embedsmanden, maatte betragtes som en fuld
kommen tilstrækkelig Grund til hans Afskedigelse.
Derefter discutteredes foreløbigen de enkelte Personligheder, der af
Geheimeraad Tillisch vare foreslaaede til blandt dem at udvælge No
tabler.
Den endelige Discussion udsattes til, at Grev Criminil tilligemed
Geheimeraad Tillisch kunde være tilstede; hvorhos den Sidstnævnte,
paa Marineministerens [Irmingers] derom gjorte Forslag, erklærede
sig villig til at overveie, om ikke nogle velsindede Mænd af Kjøbmandsklassen kunde være at tilføie paa Listen.
Under Discussionen bemærkede Cultusministeren [Madvig], at han
fandt sig foranlediget til her atter at gjentage den Bemærkning, som
han tidligere havde gjort, at det vistnok var at undgaae at udnævne
til Notabler Personligheder, der havde optraadt som prononcerede
Partimænd, men at det vel maatte erindres, at det slesvig-holstenske
Parti med denne Betegnelse havde belagt Enhver, der udtalte sig for
den danske Sag, og at man derfor, hvis man tog Hensyn til denne det
insurrektionelle Parties Anskuelse, alene vilde kunne erholde Notabler,
som hyldede Insurgenternes Anskuelser.
Mødet blev derpaa hævet.

A.W. Moltke.
/ Paa Kammerherre Lundings Vegne
J. Liebe.
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Møde i statsrådet tirsdag d. 8. oktober 1850.

Aar 1850, den 8de October, var Statsraadet samlet. Geheimeraaderne Tillisch og Reventlow-Criminil, som vare indbudte til nærvæ
rende Møde, vare tilstede. Protokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Efter en foreløbig Discussion angaaende hvilke Mænd, der skulde
bringes i allerunderdanigst Forslag til Medlemmer af den i Manifestet
af 14de Juli d. A. lovede Commission til Raadslagning om Ordningen af
Slesvigs Forhold, skredes til Valg af disse Medlemmer, hvis Antal man
kom overens om at skulle være 21, nemlig 9 for Slesvig, 6 for Konge
riget og 6 for Holsten.
Resultatet af dette Valg, i hvilket Geheimeraaderne Tillisch og Re
ventlow-Criminil deltoge, blev, at de fleste Stemmer forenede sig om
følgende 9 Mænd for Slesvigs Vedkommende:
Etatsraad, Borgermester Lassen i Flensborg,
Agent Jensen, sammesteds,
Landfoged Jensen paa Sylt,
Distriktsdeputeret Hagemann paa Ohrfeldt,
Baron Blome til Falkenberg,
Etatsraad, Professor Paulsen i Flensborg,
Gaardeier Krüger i Beftoft,
Dr. Manicus i Eckernförde,
Kammerjunker Ahlefeldt til Ludvigsborg.
For Kongerigets Vedkommende forenede de fleste Stemmer sig om
følgende 6 Mænd:
Confercntsraad Treschow,
Etatsraad David,
Professor Larsen,
Generalauditeur Scheel,
Overauditeur Hall,
Overauditeur Stockfleth.
For Holstens Vedkommende tiltraadtes uden Afstemning Geheime
raad Reventlow-Criminils Forslag, overensstemmende med hvilket
følgende 6 Mænd ville blive Medlemmer af Commissionen:
Kammerherre Kardorff,
Kammerherre Ad. Moltke, fortiden Administrator af Grevskabet
Rantzau,
Syndikus Heinzelmann,
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Syndikus Prehn,
Etatsraad Prehn,
Grev Baudissin-Borstel.
Geheimeraad Reventlow-Criminil bemærkede derefter, at han
maatte anscc det for uomgængeligt nødvendigt, at Hans Majestæt i det
Reskript, hvorved Medlemmerne af Commissionen indkaldtes, lod i
nogle ledende Hovedtræk sin Villie med Hensyn til Gjenstanden for
Commissioner Raadslagning fremtræde, saaledes at derved en Basis
blev given. I modsat Fald saae han ingen Mulighed i, at der skulde
komme noget ud af den hele Sammenkaldelse, og han fandt tillige
heller ikke, at det sømmede sig for Kongens Værdighed aldeles ikke
at udtale i Reskriptet noget om de Grundsætninger, Hans Majestæt
vilde følge i Henseende til den paagjældende Gjenstand.
Det blev i denne Anledning fra flere Sider i Statsraadet erindret, at
Resultatet af de i det tidligere Statsraadsmøde, i hvilket Geheimeraad
Criminil havde deeltaget, stedfundne Forhandlinger var blevet, at det
maatte ansees rettest, at der ikke forelagdes Commissionen noget Pro
gram, men at, naar der i Sammenkaldelses-Reskriptet skulde finde en
saadan Udtalelse Sted, som af Geheimeraad Criminil nu foreslaaet,
ville der paa den Maade netop blive givet Commissionen et Slags Pro
gram. Det blev tillige fremhævet, at der i selve Sammenkaldelses-Re
skriptets Indhold vilde ved en slig Udtalelse, naar den ikke blev holdt
saa ganske i det Almindelige, at den ligesaa godt kunde være borte,
gives et nyt Agitationsslof, og at derhos Hans Majestæt ved forud at
udtale Grundsætninger vilde udsætte disse for en Kritik, som Hensynet
til Kongens Værdighed fordrede undgaaet, ligesom Hans Majestæts
Stilling i det Hele vilde ved en saadan Udtalelse, og ved det Baand,
denne paalagde ham, blive vanskeliggjort. Det maatte ogsaa med
Grund befrygtes, at den hele Sammentræden af Commissionen vilde,
naar der fra Begyndelsen gaves et saadant Omrids som foreslaaet, blive
gjort umulig. Først naar Commissionen selv havde lagt det Grundlag
for en endelig Løsning, som var Øiemedet med dens Sammenkaldelse,
eller naar det skulde vise sig, at de valgte Mænd ikke kom sammen,
først da var Øieblikket for Hans Majestæt til at udtale sig.
Geheimeraad Tillisch maatte for sit Vedkommende finde det rig
tigst, at det Reskript, der udfærdigedes i den omhandlede Anledning,
ikke kom til at indskrænke sig til den blotte Indkaldelse, men at det
udtalte, hvad der var Basis for Ministeriets Politik med Hensyn til
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Hertugdømmet Slesvig: dette Hertugdømmes Adskillelse fra Holsten
i legislativ og administrativ Henseende.
Geheimeraad Criminil maatte hertil bemærke, at han kun under
Forudsætning af, at Regjeringens Politik gik i den Retning, at der
imellem begge Hertugdømmer skulde være administrativ Forbindelse
paa cn eller anden Maade, havde overtaget det ham af Hans Majestæt
overdragne Kald.
Geheimeraad Tillisch erindrede i denne Anledning, at en Basis paa
begge Hertugdømmers Adskillelse i administrativ Henseende ikke ude
lukkede, at flere Instituter kunde være fælleds for begge.
Efterat yderligere Discussion havde fundet Sted angaaende, hvad
der skulde optages i Sammenkaldelses-Reskriptet, blev Resultatet, at
der, forinden endelig Bestemmelse i denne Henseende toges, skulde
gjøres formulerede Udkast til et saadant Reskript, og at disse Udkast
derefter skulde til endelig Afgjørelse foretages i Statsraadet.
Til Samlingssted for den foromhandlede Commission bestemtes
Flensborg, efterat Geheimeraad Tillisch havde udtalt sig for Valget
af denne By dertil.
Efterat Geheimeraaderne Tillisch og Reventlow-Criminil derpaa
havde forladt Statsraadet, refererede Indenrigsministeren [Rosenørn]
Udkast til Lov, hvorved Indfødsret meddeles forskjellige Udlændinge;
hvilket Udkast blev af Statsraadet approberet til Erhvervelse af den
til dets Forelæggelse for Rigsdagen fornødne allerhøieste Sanction.
Indenrigsministeren [Rosenørn] meddelte, at han, i Overensstem
melse med hvad der i sin Tid blev i Statsraadet vedtaget, havde med
Hensyn til den paatænkte Udarbeidelse af statistiske Tabeller over
Jordfordelingen, indhentet Betænkninger fra forskjellige Amtmænd,
og at han, i Henhold til hvad der af disse var blevet yttret, nu agtede
at udsende gjcnncin Amtmændene Schemata for af Communalbestyrelscrne at udfyldes og saaledes udfyldte at tilstilles Amtsforvalterne
til at gjennemgaaes og berigtiges; hvorefter Schematacrne vilde med
Amtmændenes Yttringer blive at indsende til Ministeriet.
I Anledning af en af Rigsdagsmand Balthazar Christensen anmeldt
Forespørgsel til Ministeriet, hvilke Lovgivningsforslag dette agter at
forelægge den nærværende Rigsdag, og hvilke af disse der allerede
maatte være færdige til Forelæggelse fra Ministeriets Haand, vedtoges,
at Svaret blev at give i den Retning, at de Lovudkast, som endelig vare
vedtagne i Statsraadet, vare allerede forelagte Rigsdagen, og at man
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med Hensyn til saadanne Lovudkast, som endnu ikke vare vedtagne i
Statsraadet og derefter sanctionerede af Hans Majestæt, ikke saae sig
istand til nu at besvare Forespørgselen, da der paa disse Sagers flere
Stadier kunde møde Vanskeligheder, som vilde forhindre Lovudkaste
nes paatænkte Forelæggelse.
Cultusministeren [Madvig] stillede det Andragende: at der af
Krigsministeren indhentes den commanderende Generals bestemte Er
klæring angaaende, hvorvidt han troer at kunne ligeoverfor den slesvig-holstenske Armee holde Vinteren over, eller ialtfald hvor langt hen
paa Vinteren den Stilling, som den danske Armee fortiden har inde,
eller om der er nogen anden Stilling i Slesvig, som han troer at kunne
holde, og da hvilken, samt angaaende hvilken Del af Slesvig han anta
ger at kunne dække. En saadan Erklæring ansaae Cultusministeren
det uundgaaelig nødvendigt for Statsraadet at have, for derefter at
kunne tage Beslutning med Hensyn til vor hele nærværende politiske
Stilling.
Krigsministeren [Hansen] bemærkede, at han allerede forlængst
havde affordret den commanderende General en lignende Erklæring,
og at han ventede med det Første at modtage den. Ønskede imidlertid
Statsraadet, at han skulde affordre den commanderende General en
saaledes formuleret Erklæring, som Cultusministeren havde foreslaaet,
da skulde han gjøre det. For sit Vedkommende ansaae han det ikke
usandsynligt, at Armeen, naar Vinteren kom, maatte rømme den Stil
ling, den nu havde; og paa den anden Side ansaae han det umuligt for
os nu at undertvinge Holsten med Vaabenmagt.
Statsraadet tiltraadte Cultusministerens Andragende, og i Overens
stemmelse hermed vil saaledes den paagjældende Erklæring blive at
indhente og derefter at forelægge Statsraadet.
Mødet blev derpaa hævet.

A. W. Moltke.
/ J. Liebe.
Møde i statsrådet fredag d. 11. oktober 1850.

Aar 1850, den Ilte October, var Statsraadet samlet. Protokollen førtes
af Justitsraad Liebe.
Indenrigsministeren [Rosenørn] refererede Udkast til en Lov an
gaaende Valgene til Rigsdagen for Færøerne.
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I Anledning af dette Lovudkast blev det navnlig fra Finant sministe
rens [Sponnecks] og Cultusministerens [Madvigs] Side fremhævet, at
det havde nogen Betænkelighed nu i Øieblikket, forinden Færingerne
ved Handelsmonopolets Ophævelse ere bievne satte i et noget nærmere
Forhold til det øvrige Monarki, at bringe den hele Repræsentationssag
for Rigsdagen, at der heller ikke syntes at foreligge nogen paatræn
gende Nødvendighed herfor, saalænge Monarkiets hele Stilling endnu
er svævende, og at der desuden lod sig anføre meget stærke Grunde
for, at Færøerne ikke fik en Repræsentation i den Form, hvorom der i
Udkastet var Tale.
Da imidlertid Indenrigsministeren [Rosenørn] maatte for sit Ved
kommende insistere paa, at Udkastet nu forelagdes Rigsdagen, i hvil
ken Henseende han fornemmelig bemærkede, at der allerede paa for
rige Rigsdag var blevet gjort ham stærke Bebreidelser, fordi Intet var
gjort til at fremme den paagjældende Sag, at desuden Statsraadet ved
en tidligere Lcilighed havde erklæret sig enigt i, at der skulde snarest
muligt gjøres de fornødne Skridt til at skaffe Færingerne en Repræsen
tation paa Rigsdagen, og at han ogsaa antog, at det med Hensyn til
Behandlingen af de færøeske Anliggender vilde kunne have sin Nytte
at faae to Mænd fra Øerne ned til Rigsdagen, erklærede de tvende
ovennævnte Ministre, at de, efter denne Udtalelse fra Indenrigsmini
steren, ikke vilde modsætte sig Lovudkastets Forelæggelse for Rigs
dagen; og Statsraadet approberede derefter, at Indenrigsministeren
erhverver den til Forelæggelsen fornødne allerhøieste Sanction.
Paa dertil af Indenrigsministeren [Rosenørn] given Anledning er
klærede Statsraadet sig, i Henhold til de af ham meddelte Oplysninger,
enigt i, at Jægermester Schütte paa Bygholm optages med paa det i et
foregaaende Statsraadsmøde refererede Lovudkast om Indfødsrets Er
hvervelse for Adskillige.
Indenrigsministeren [Rosenørn] foredrog Udkast til en Lov angaaende den Kjøbstæderne (Kjøbenhavn dog herfra undtaget) tilkom
mende Godtgjørelse for ordinær Indqvartering. Dette Udkast blev af
Statsraadet approberet til, efter dertil erhvervet allerhøieste Sanction,
at forelægges Rigsdagen.
Med Hensyn til, at Confirmation ikke, i Henhold til Patent af 31te
Mai 1848, er ansøgt paa flere Bestallinger, fornemmeligen paa Hof
charger, forespurgte Indenrigsministeren [Rosenørn] om, hvorvidt der
i den Anledning burde foretages videre, idet han bemærkede, at navn-
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ligen et ikke ringe Antal Kammerherrer havde undladt at ansøge om
Confirmation.
Statsraadet udtalte sig for, at den hele paagjældende Sag lægges
ad acta, saaledes at Intet videre bliver at foretage, uagtet Ansøgning
om Confirmation ikke er indsendt.
I Anledning af en fra Indenrigsministeren [Rosenørn] gjort Fore
spørgsel om, hvorvidt Bestallinger paa egenlige Hofembeder retteligen
bør confirmeres gjennem Indenrigsministeriet, erklærede Statsraadet
sig med ham enigt i, at, efter hvad der i sin Tid af Statsraadet var
vedtaget om slige Bestallingers Udfærdigelse, kunde heller ikke Confirmationen af dem blive Gjenstand for ministeriel Contrasignatur,
hvorimod de indkomne Ansøgninger om Confirmation vilde være at
sende til Hans Majestæts Kabinetssekretariat.
Finantsministeren [Sponneck] refererede følgende Lovudkast:
1) Udkast til Lov angaacnde Postforsendelser;
2) Udkast til Lov om Udjævning af Toldforskjellen mellem Danmark
og Slesvig og om det midlertidige Toldforhold til Holsten;
3) Udkast til Lov om Toldvæsenets Lønning.
Alle disse 3 Lovudkast blevc af Statsraadet approberede til, efter
dertil erhvervet allerhøieste Sanction, at forelægges Rigsdagen.
Paa dertil af Cultusministeren [Madvig] given Anledning erklærede
Statsraadet, at det Intet fandt imod, at det den forrige Rigsdag forelagte,
men af denne ikke endelig behandlede Lovudkast om Opdragelsen af
Børn, der fødes i blandede Ægteskaber, forelagdes den nu forsamlede
Rigsdag.
Statsraadet erklærede sig med Udenrigsministeren [Reedtz] enigt i,
at man, da man i Øieblikket, saaledes som Tingene staae, ikke kan
gaae ind paa, i den Exposé over de diplomatiske Forhold, der skal
meddeles Rigsdagen, at berøre Regjeringens nuværende Politik, endnu
seer Tiden noget an, inden denne Exposé forelægges Rigsdagen.
Mødet blev derpaa hævet.

A. W. Moltke.

/ J. Liebe.

Møde i statsrådet tirsdag d. 15. oktober 1850.

Aar 1850, den 15de October, var Statsraadet samlet. Krigsministe
ren var ved Upasselighed forhindret fra at være tilstede. Protokollen
førtes af Justitsraad Liebe.
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Marineministeren [Inninger] oplæste en Rapport fra Commandeur
Bille, om at Gefion ved indtruffet ualmindeligt Høivande nu er kommet
flot og ligger udenfor Eckernförde Havn.
I denne Anledning tog Statsraadet, efterat Udenrigsministeren
[Reedtz] havde meddelt, at han officielt var underrettet om, at det tydske
Forbund havde ratificeret Freden, og efterat han i Henhold hertil havde
andraget paa, at der overensstemmende med hvad der for dette Til
fælde var i sin Tid udtalt af Regjeringen, ikke lægges Gefion Hindring
iveien for at gaae, følgende Beslutning: Commandeur Bille bliver at
instruere om at communicere Commandcuren for Fregatten Gefion,
Capitain Tatscher, at da det tydske Forbund nu har ratificeret den i
Berlin under 2den Juli d. A. sluttede Fred, er Fregatten til det tydske
Forbunds Disposition, ligesom at der heller Intet er til Hinder for, at
Fregatten faaer dens iland beroende Sager, kun at Fregattens Besæt
ning ved denne Leilighed ikke communicerer med Indbyggerne i Eckern
förde, i hvilken sidste Henseende det fremdeles har sit Forblivende ved
det hidtil bestaaende Forbud; at Fregatten kan montere sine Batterier,
efter Eskadrcchefens nærmere Anvisning med Hensyn til hvor dette
kan ske, samt at der herefter heller Intet er iveien for, at der til
Fregatten afgives og fra den igjen modtages forseglede Breve.
Indenrigsministeren [Rosenørn] meddelte, at det af de Forhør, som
han havde foranstaltet optagne i Anledning af den til ham fra Folkethinget henviste Sag angaaende de ved Valghandlingen i Skive for
Viborg Amts 1ste Distrikt d. 4. December f. A. stedfundne Uregelmæs
sigheder, viste sig, at Valgbestyrelsens Formand, Prokurator Thorup,
havde ved den paagjældendc Leilighed gjort sig skyldig i en Række af
Forsømmelser; hvorfor Indenrigsministeren ansaae det fuldkomment
beføiet, at der institueres Tiltale imod ham, i hvilken Henseende han
derfor agtede at foranstalte det fornødne igjennem Amtet.
Indenrigsministeren tilføiede, at da han antog, at det maatte være
den almindelige Regel, at der med Hensyn til de af et af Rigsdagens
Thing til Ministerierne henviste Sager ikke gives Thinget Underretning
om det i disse foranstaltede, naar Thinget ikke selv forlanger saadan
Underretning, agtede han, i Overensstemmelse hermed, heller ikke at
give Folkethinget Underretning om, hvad han med Hensyn til den om
handlede Sag foranstaltede, naar Thinget ikke selv forlangte det.
I den af Indenrigsministeren saaledes udtalte Anskuelse erklærede
Statsraadet sig enigt.
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Marineministeren [Irminger] bemærkede, at han nu, da Aarstiden
er saa vidt avanceret, fandt, at der var Anledning til at hjemkalde og
aftakle to af de ved Østersøes-Eskadren værende Fregatter. Heri er
klærede Statsraadet sig enigt.
Udenrigsministeren [Reedtz] forelæste en Beretning fra General
major Schlegel om Udfaldet af en Mission, han havde havt til Paris.
I Anledning af en i denne Beretning indeholdt Yttring af Persigny
om Pengesubsidier til Danmark fra Stormagterne androg Finants
ministeren [Sponneck] paa, at Udenrigsministeren vilde ad den diplo
matiske Vei videre forfølge denne Yttring.
Conseilpræsidenten [Moltke] forelagde en Skrivelse fra den over
ordenlige Regjeringscommissær for Slesvig angaaende Ophævelse for
Hertugdømmet Slesvigs Vedkommende af den Bestemmelse, ifølge hvil
ken Studerende fra dette Hertugdømme og fra Hertugdømmet Holsten
skulle, for at kunne befordres til noget Embede i disse Hertugdømmer,
have tilbragt 2 Aar ved Universitetet i Kiel. Tillige forelagde han en
Skrivelse fra Udenrigsministeren, hvis Yttringer han i den Anledning
havde indhentet.
Efterat Udenrigsministeren [Reedtz] havde nærmere forklaret sin
Skrivelse derhen, at han ikke fandt noget til Hinder for, at den paagjældende Bestemmelse blev pure ophævet, men at han derimod fandt
det utilraadeligt for Øieblikket at substituere denne Bestemmelse med
nogen anden, vedtog Statsraadet, at Regjeringscommissæren skulde
tilskrives i Overensstemmelse hermed.
Nærmest foranlediget ved en Bemærkning af Finantsministeren
[Sponneck] med Hensyn til den af nu afdøde Conferentsraad Rosen
vinge hidtil besørgede Udgave af Udtoget af Forordningerne, kom det
hele Spørgsmaal om Formen for Publikationen af Love og MinisterialKundgjørelser under Omhandling i Statsraadet. I saa Henseende frem
hævedes navnlig Ønskeligheden af, at der direkte fra Ministerierne
foranstaltedes udgivet, i fortløbende Numre, en saadan officiel Samling
af alle Love og Ministerial-Kundgjøreiser, at derved for Fremtiden
erstattedes saavel den samlede Qvart-Udgave af Love som det ovenmeldte Udtog. Det blev tillige yttret, at der i den saaledes paatænkte
Lovsamling, som maatte uden Betaling tilstilles Embedsmænd og Auto
riteter, tillige kunde optages alle Ministerial-Circulærer, saaledes at de
for de enkelte Tilfælde afgivne Resolutioner af almindeligere Vigtighed
efterhaanden for hvert Ministeriums Vedkommende samledes i Circu-
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lærer, paa en lignende Maade, som allerede finder Sted med Hensyn til
de fra Finantsministeriet udgaaende Circulærsamlinger for det directe
og indirecte Skattevæsens Vedkommende. Det bemærkedes derhos, at
det maaske rettest kunde overdrages en under Justitsministeriet ansat
Embedmand at have Overopsynet med Udgivelsen af den omhandlede
Samling, men at derfor gjerne hvert Ministerium især kunde besørge
Trykningen af sine Love, Kundgjøreiser og Circulærer.
Statsraadet overdrog til Justisministeren at tage denne hele Sag
under Behandling og derefter nærmere forelægge Statsraadet, hvor
ledes den kunde ordnes.
Mødet blev derpaa hævet.
A. W. Moltke.

/ J. Liebe.

Møde i statsrådet fredag d. 18. oktober 1850.
Aar 1850, den 18de October, var Statsraadet samlet. Protokollen
førtes af Justitsraad Liebe.
Krigsministeren [Hansen] forelagde Udkast til nye militære Love,
hvilke Udkast forud havde cirkuleret mellem Statsraadets Medlemmer.
Tillige fremlagdes den Skrivelse, hvorved han havde tilstillet Conseil
præsidenten disse Udkast.
Statsraadet fandt Intet mod de paagjældende Lovudkasts Forelæg
gelse for Rigsdagen, for hvilken Forelæggelse iøvrigt Krigsministeren
maatte i Overensstemmelse med de constitutionelle Former, paatage sig
det constitutionelle Ansvar. Forsaavidt Krigsministeren ønskede at lade
sig ved Sagens Behandling paa Rigsdagen assistere af Generalauditeuren, var Statsraadet enigt om, at der, forsaavidt der ikke fra Rigs
dagen selv udgik Ønske om Generalauditeurens Tilkaldelse, maatte af
Krigsministeren med Kongelig Sanction forelægges Rigsdagen, hvert
Thing for sig, et Forslag til Bemyndigelse for ham til at lade Generalauditeuren møde under Sagens Behandling. Om nu et saadant Forslag
strax skulde indbringes, eller om det maatte kunne undlades, i sikker
Forudsætning om at Rigsdagen selv vilde yttre Ønske om General
auditeurens Tilkaldelse, fandt man rettest at lade komme an paa en
nærmere Overveielse mellem Krigsministeren og Formanden i Lands-
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thinget, for hvilket Thing det vedtoges, at Lovudkastene først skulde
forelægges.
Med Krigsministeren erklærede sig Statsraadet enigt i, at man
lader endel herværende menige Krigsfanger, som i sin Tid bleve tagne
saarede og nu, efter at være helbredede, ere bievne invalide og til
Tjeneste udygtige, gaac til Lübeck.
Krigsministeren [Hansen] forelæste den Betænkning, som han i
Overensstemmelse med Statsraadets Beslutning havde indhentet fra
den commanderende General angaaende, hvorvidt den Stilling, Armeen
nu indtager i Slesvig, kan holdes Vinteren over m. v.; af hvilken
Betænkning en Gjenpart toges til Protokollens Følge.
Efterat have oplæst Betænkningen tilføiede Krigsministeren, at der
ingen Tvivl var om, at Armeens nærværende Stilling vilde kunne hol
des, saalænge indtil Frosten indtraadtc, men at han udover dette Tids
punkt ikke for sit Vedkommende kunde Andet end finde denne Stilling
eller den mere concentrercde Stilling, som Generalen da paatænkte at
indtage, meget betænkelig. Han skulde imidlertid ikke fortiden gaae
videre ind herpaa, da han antog, at Statsraadet ikke i nærværende
Møde vilde discuttere de herhenhørende Spørgsmaal og hvad dermed
videre staaer i Forbindelse. Statsraadet var enigt i, at Sagens Forhand
ling først foretages i et senere Møde.
Udenrigsministeren [Reedtz] refererede hvad af Vigtighed, han fra
Udlandet havde modtaget, og forelæste navnlig en fra den danske
Gesandt i Paris modtagen Depeche af 13de October samt en fra Kam
merherre Bielke indløben Beretning om Indholdet af en alvorlig Note
til Preussen fra Rusland.
Marineministeren [Irminger] meddelte, at da Eskadrechefsposlen,
efter den Reduktion, der nu, i Overensstemmelse med hvad der af
Statsraadet var vedtaget, var sket i Søstyrken ved Hertugdømmernes
Kyster, ikke længer var af den Betydenhed, at der var Anledning til
at lade den vedblive, agtede [han] at kalde Commandeurcapitain Bille
tilbage og lade en af Skibscheferne tillige overtage Overcommandoen
over de tilbageblevne Skibe. Statsraadet fandt Intet herimod at erindre.
Marineministeren [Irminger] bemærkede endvidere, at efter hans
Mening endnu et Seilskib gjerne kunde tages hjem fra Østersøen; og
i Overensstemmelse hermed anmodede Statsraadet ham om at foran
stalte det Fornødne.
Finantsministeren [Sponneck] forelæste et til ham igjennem Gene-
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raladjutanturen for Landetaten, i Anledning af en Ansøgning fra
Generallieutenant von Høegh-Guldberg om forhøiet Pension udenfor de
almindelige Regler, udfærdiget allerhøieste Reskript af 17de October,
hvilket han fandt i den Grad stridende mod alle constitutionelle For
mer og uforeneligt med en ansvarlig Ministers Stilling, at han ønskede
at høre Statsraadets Mening, om han strax skulde i den Anledning
gjøre Skridt hos Hans Majestæt, eller om han maaske ikke hellere
skulde vente, indtil han tillige kunde foredrage Hans Majestæt den
paagjældende Sag i Realiteten, hvilket først vilde kunne ske, efterat
denne var gjort til Gjenstand for Brevvexling med Krigsministeriet og
derefter forelagt Statsraadet.
Statsraadet udtalte sig for det af Finantsministeren nævnte sidste
Alternativ.
Mødet blev derpaa hævet.

A. W. Moltke.

/ J. Liebe.

Møde i statsrådet onsdag d. 23. oktober 1850.
Aar 1850, den 23de October, var Statsraadet samlet. Conseilpræsi
denten var ved Sygdom forhindret fra at være tilstede. I hans Forfald
førte, efter Ancienniteten mellem Statsraadets Medlemmer, Justits
ministeren Forsædet. Protokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Marineministeren [Irminger] meddelte, at det af Armeens Overcommando, i Overensstemmelse med hvad af Statsraadet var blevet
vedtaget, udstedte Forbud imod at efter den 10de October noget Skib
maatte passere Eideren vesterud, havde, da Indløbet østerfra var aabent,
havt til Følge, at der paa Eideren op imod Frederiksstad havde samlet
sig en saadan Masse Skibe, at Overcommandoen havde af militære
Hensyn fundet det betænkeligt og derfor havde seet sig nødsaget til at
lade en Del af dem slippe vesterud; og for nu for Fremtiden at fore
bygge en saadan Ansamling af Skibe paa Eideren, havde Overcomman
doen anmodet Eskadrechefen om at stoppe Indgangen østerfra, i hvil
ken Anledning Eskadrechefen, forinden han ansaae sig beføiet til at
opfylde dette Forlangende, havde af Marineministeriet begjært sig
meddelt de fornødne Forholdsregler. Marineministeren satte derfor
under Statsraadets Afgjørelse, hvorledes Eskadrechefen vilde være at
instruere.
3
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Efterat saavel Krigsministeren [Hansen] som Marineministeren
[Irminger] havde fremhævet den i militær Henseende absolutte Nød
vendighed af at hindre en stærk Ansamling af Skibe oppe i Eideren,
og efterat Udenrigsministeren [Reedtz] havde urgeret det særdeles
Betænkelige ved i et Øieblik, som det nærværende, da netop Tydsklands Ratification af Freden er fuldstændiggjort, at begynde en Blo
kade af Kiel, en tydsk Søhavn, og en Blokade af Kieler-Havn vilde
finde Sted, naar efter begge de militære Ministres Formening Kieler
Fjord skulde af spærres for alle Skibe, forenede Statsraadet, efter Uden
rigsministerens [Reedtz’s] Forslag, sig om følgende Beslutning, der paa
den ene Side vilde lade en saadan Afspærring af Kieler-Fjord indtræde,
som de forhaandenværende militære Hensyn nødvendiggjorde, og paa
den anden Side vilde, uden at en Blokade af Kieler-Havn fandt Sted,
lade Afspærringen klart fremtræde som en reen militær Mesure:
Eskadrechefen bemyndiges til, i Henhold til den commanderende Gene
rals Reqvisition, at afvise fra Indløb i Kieler Fjord alle Skibe, som ere
af den Størrelse, at de kunne gaae igjennem Kanalen. Underretning
om den saaledes trufne Foranstaltning bliver af Krigsministeriet at
meddele Udenrigsministeriet.
Mødet blev derpaa hævet.

A.W. Moltke.
I J. Liebe.
Møde i statsrådet fredag d. 25. oktober 1850.

Aar 1850, den 25de October, var Statsraadet samlet. Conseilpræsi
denten var ved Sygdom forhindret i at være tilstede. I hans Forfald
førte Justitsministeren Forsædet. Protokollen førtes af Justitsraad
Liebe.
Udenrigsministeren [Reedtz] gav en Udsigt over de vigtigste Efter
retninger fra Udlandet. Han gjorde saaledes Statsraadet bekjendt med,
at der fra Paris var baade til Berlin og London afgaaet de mest paa
trængende Instructioner med Hensyn til at faae en endelig Afgjørelse
af det danske Spørgsmaal, samt at Lord Palmerston havde sendt til
Berlin en meget skarp Note mod de preussiske Soldaters Tilstrømmen
til Insurgentarmeen. Han oplæste dernæst to Depecher af 8de og 21de
October fra Grev W. Piessen, idet han bemærkede, at han med Hensyn
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til Successionsspørgsmaalet havde instrueret Grev Piessen i den Ret
ning, at Vanskelighederne mod Arvestorhertugen af Oldenborg kun
vilde komme fra Oldenborg selv, og at Bestræbelserne fra dansk Side
ikke vilde gaae ud paa at gjøre ham umulig, men at det i hvert Fald
vilde, forinden Successionen til den danske Throne kunde overføres
til ham, være uomgængelig nødvendigt, at han først udstedte en saadan
Deklaration som den, hvorom der i Statsraadet tidligere har været
Spørgsmaal. Han meddelte derefter Statsraadet tvende Noter fra Baron
Werther, af hvilke den ene gik ud paa at foreslaae, at 1 preussisk,
1 østerrigsk og 1 dansk Commissær skulde træde sammen i Hamborg
for at gjøre en Ende paa det slesvig-holstenske Spørgsmaal, den anden
indeholdt en Forvaring imod, at Ratificationen i Frankfurt af Freds
traktaten betragtes som en Forbundsforsamlings-Beslutning.
Med Hensyn til disse tvende sidstnævnte Noter fra Baron Werther
bemærkede Udenrigsministeren [Reedtz], at han ansaae det for at ville
være for tidligt at svare derpaa, forinden man nærmere saae, hvor
ledes Tingene udviklede sig i Warschau; og denne Udenrigsministerens
Anskuelse blev ogsaa billiget af Statsraadet.
Udenrigsministeren [Reedtz] underrettede derefter Statsraadet om,
at Geheimeraad Pechlin var efter Baron Meyendorphs Opfordring gaaet
til Berlin.
Endelig meddelte Udenrigsministeren [Reedtz], at Elihu Barritt
havde indsendt et Brev fra Francke, ifølge hvilket man fra slesvig-holstensk Side var villig til at overgive Stridsspørgsmaalene til VoldgiftsKjendelse, saaledes at 8 Voldgiftsmænd valgtes fra dansk Side, 8 fra
den anden Side, og at disse igjen valgte en Opmand; i hvilken Anled
ning Statsraadet erklærede sig enigt med Udenrigsministeren i, at der
gives Elihu Barritt et høfligt Svar, hvori Intet indeholdes og hvorved
Elihu Barritt bringes ud af Sagen.
Efterat Justitsministeren [Bardenfleth] derpaa havde foreslaaet, at
Statsraadet under Conseilpræsidentens Forfald indskrænkede sig til at
foretage Sager, der presserede eller ikke vare af sær væsenlig Betydenhed, gik man over til det i Folkethinget fremkomne Forslag fra Rigs
dagsmand Balthazar Christensen til en Communallov for det egenlige
Danmark.
Med Hensyn til dette Forslag vare alle Statsraadets Medlemmer
enige om, at det hverken stemmede med Grundlovens Aand eller efter
sin hele Beskaffenhed var saaledes, at det paa nogen Maade kunde
3*

36

25. OKTOBER 1850

være skikket til at tjene som Basis for Sagens videre Drøftelse. Idet
Statsraadet derhos ansaae det rettest, at Indenrigsministeren, naar
Forslaget kom til 1ste Behandling, først lige ved Slutningen af Discus*
sionerne tog Ordet, var Statsraadet tillige af den Formening, at han,
naar han ved denne Leilighed udtalte sig i den anførte af Statsraadet
vedtagne Retning, burde, uden at gaae ind paa Forslagets Detail, med
mindre den Gang, Sagen tog i Thinget, skulde gjøre Saadant nødven
digt, holde sig til Forslagets almindelige Principer, ifølge hvilke det,
uden Hensyn til sin Detail, burde falde og af Ministeriet maatte bekjæmpes.
Justitsministeren [Bardenfleth] refererede Udkast til en Lov inde
holdende nærmere Bestemmelser angaaende Tilsynet med Dampmaski
ner og Dampapparater samt Dampskibe; hvilket Udkast tilligemed dets
Motiver forud havde cirkuleret imellem Statsraadets Medlemmer.
I Anledning af en Henstilling fra Cultusministeren [Madvig], om
ikke Forordningen af 27de April 1832 kunde være at sammenarbeide
med nærværende Udkast, bemærkede Justitsministeren [Bardenfleth],
at han havde fundet overveiende Grund for at affatte Udkastet som en
Tillægsbestemmelse til bemeldte Forordning, idet han navnlig antog,
at Sagen, naar den fremtraadte saaledes, vilde paa Rigsdagen møde
mindre Modstand og ikke der give Anledning til at optage Discussion
om den hele Control med Dampmaskiner, hvilken Discussion maaske
ellers ikke vilde kunne undgaaes.
Imod det forelagte Udkast blev af Statsraadet Intet fundet at erin
dre, kun at det overdroges Justitsministeren at tage under nærmere
Overveielse, om ikke Udkastet kunde gives en Ændring i den Retning,
at, hvor det findes nødvendigt at tilkalde Synsmænd fra fjernere lig
gende Steder, Omkostningerne skulle afholdes af det Offenlige.
Justitsministeren [Bardenfleth] refererede derefter Udkast til en
Lov angaaende Borgervæbningen i Kjøbenhavn; hvilket Udkast lige
ledes havde med dets Motiver forud circuleret mellem Statsraadets
Medlemmer.
Med Hensyn til Udkastets § 4 vedtoges det, at §ens SlutningsPassus, om at den, der staaer i undersaatligt Forhold til en fremmed
Stat, ikke kan tilpligtes at forrette Tjeneste i Borgervæbningen, naar
denne anvendes til Krigstjeneste under Stadens Forsvar mod den paagjældende Magt, skulde udgaae.
Ved Udkastets § 8 bemærkede Finantsministeren [Sponneck], at
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han fandt, at denne § indrømmede mange for mange Fritagelser for
Tjeneste ved de borgerlige Corpser; og idet han mente, at man saa
strengt som muligt burde gjennemføre Forpligtelsen til at forrette
Tjeneste i disse Corpser, og at man kun burde lade dem blive frie, hvis
Stilling høist nødvendigt krævede det, foreslog han at lade Fritagel
serne under No. 6 og under No. 8—12 incl. bortfalde, med Undtagelse
af de fastansatte Lærere ved Almueskolerne og de ved Lodsvæsenet
ansatte Embcdsmænd og faste Betjente, samt at indskrænke Fritagel
sen under No. 4 til de ved Kongens Hof fast ansatte høiere Betjente.
Cultusministeren [Madvig] derimod var med Hensyn til denne §
af en modsat Mening af Finansministerens og antog, at Statstjenesten
fordrede, at der her, i Collision med et rent communalt Øiemed,
maatte indrømmes større Undtagelser fra Borgervæbningsbyrden end
de, som Udkastet opstillede, og at navnlig Contoircheferne under Mini
sterierne burde fritages.
Justitsministeren [Bardenfleth] henholdt sig til,hvad der angaaende
den omventilerede § var udtalt i Motiverne, og navnligen maatte han
aldeles bestemt holde paa, at det forblev ved den Fritagelse, som Ud
kastet tilstod alle ved Kongens Hof ansatte faste Betjente, og at de ved
Politiet, Straffeanstalter og Fængsler fastansatte Embedsmænd og
Betjente fritoges; medens han paa den anden Side ikke vilde finde det
heldigt at udstrække Fritagelserne til ogsaa at omfatte Contoircheferne
under Ministerierne.
Da derpaa de enkelte Numere, som Finantsministeren havde foreslaaet at skulle udgaae af §’en, blevc, med Undtagelse af de tvende
Numere, paa hvilke Justitsministeren, som bemærket, aldeles bestemt
holdt, hver for sig satte under Afstemning, blev Resultatet følgende:
For at den de fastansatte Lærere ved Universitetet og de lærde
Skoler tilstaaede Fritagelse, paa hvilken Cultusministeren [Madvig]
erklærede, at han paa det Bestemteste maatte holde, skulde bortfalde,
voterede kun Finantsministeren [Sponneck] og Indenrigsministeren
[Rosenørn], og den blev saaledes staaende.
Med Hensyn til de fastansatte Lærere ved den militære Høiskole
og de militære Kadetakademier vare alle Statsraadets Medlemmer, efter
de Oplysninger, som begge de militære Ministre meddelte, og da disse
Ministre, hver for sit Vedkommende, ikke skjønnede det nødvendigt
at fritage bemeldte Lærere for Borgervæbningsbyrden, enige i, at denne
Fritagelse bortfaldt.
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For at de fastansatte Lærere ved den polytechniske Læreanstalt
skulde fritages voterede kun Cultusministeren [Madvig] og Justits
ministeren [Bardenfleth], og den dem ved Udkastet indrømmede Fri
tagelse kom saaledes til at bortfalde.
Ligeledes bortfaldt, efter Finantsministerens [Sponnecks] Forslag,
den Fritagelse, som Udkastet tilstod Oppebørselsbetjente, der oppe
bærer kongelige eller communale Skatter, da kun Cultusministeren
[Madvig] og Justitsministeren [Bardenfleth] erklærede sig for den.
Med Hensyn til de ved Told- og Consumtions- samt Post- og Befor
dringsvæsenet ansatte Embedsmænd og faste Betjente fandt Finants
ministeren [Sponneck], naar ikke Fritagelsen for Embedsmænd og
Betjente ved Politiet, Straffeanstalter og Fængsler skulde bortfalde,
ikke Anledning til at holde paa sit Forslag, om at hine skulde inddra
ges under Borgervæbningsbyrden. Derimod vedblev han sit Forslag om,
at Fritagelse for de ved Jernbanevæsenet ansatte Embedsmænd og faste
Betjente skulde bortfalde, og dette Forslag blev tiltraadt af Statsraadet.
Hvad endelig angik den under §’ens No. 12, Apothekere og deres
Provisorer indrømmede Fritagelse, da voterede kun Finantsministeren
[Sponneck] og Indenrigsministeren [Rosenørn] for, at den skulde
aldeles bortfalde, medens derimod Statsraadets Pluralitet erklærede sig
for, at bemeldte Numer kom til at lyde saaledes: »Apothekere eller de,
der forestaae et Apothek«.
Cultusministerens [Madvigs] Forslag om, at Contoircheferne under
Ministerierne skulde fritages for Borgervæbningsbyrden, blev ikke til
traadt af noget af de øvrige Medlemmer af Statsraadet.
Med Hensyn til Udkastets § 19 bemærkede Krigsministeren [Han
sen], at han som Militær ansaae det tilstrækkeligt, at der blev 1 Batail
lon borgerligt Artilleri, og at han ialtfald fandt, at den i Udkastet
bestemte Styrke af 3 Batailloner burde nedsættes til 2, saameget mere
som Borgervæbningstjenesten derved lettedes.
I Henhold hertil erklærede Justitsministeren [Bardenfleth] at ville
nedsætte den i Udkastet foreslaaede Styrke for det borgerlige Artilleri
til 2 Batailloner, og heri var Statsraadet enigt.
Ved Udkastets § 22 foreslog Finantsministeren [Sponneck] at lade
det sidste Punktum i §’ens første Passus udgaae og ligeledes at lade
Parenthesen i første Punktum »Oberst eller Generalmajor« bortfalde;
ved hvilken Forandring nemlig Alt i den paagjældende Henseende vilde
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være henvist til den eventuelle Plan for Armeen, hvilket forekom ham
at være det Rigtigste.
Dette Forslag, imod hvilket Justitsministeren [Bardenfleth] ikke
havde Noget at erindre, blev af Statsraadet tiltraadt.
I Henseende til Udkastets midlertidige Bestemmelsers §§ 1 og 2 var
Justitsministeren [Bardenfleth] enig i, at 30 Aars Alderen gjordes til
Grændsen, og at altsaa »1ste Januar 1820« forandredes til »1ste Januar
1821«.
Med de saaledes ommeldte Forandringer blev Udkastet approberet
af Statsraadet; hvorhos man kom overens om, at dette Udkast først
skulde forelægges Landsthinget, Lovudkastet om Tilsynet med Damp
maskiner derimod først Folkethinget.
Indenrigsministeren [Rosenørn] refererede Udkast til en Lov om,
at 50 %-Forhøiclsen af den kjøbenhavnske Accise af Skibe og Varer
skal oppebæres endnu i 3 Aar fra 1ste Januar 1851.
Dette Udkast blev af Statsraadet approberet, dog saaledes at den
paagjældende Afgift kun forlængedes for 1 Aar, da man antog, at
Rigsdagen vanskeligt vilde nu fortiden gaae ind paa cn større Forlæn
gelse, og da Indenrigsministeren selv ikke lagde videre Vægt paa, at
Forlængelsen strax nu kom til at omfatte mere end Aaret 1851.
Mødet blev derpaa hævet.
A. W. Moltke.

t r

Møde i statsrådet mandag d. 28. oktober 1850.

Aar 1850, den 28de October, var Statsraadet samlet. Protokollen
førtes af Justitsraad Liebe.
Udenrigsministeren [Reedtz] forelæste en ham idag af Baron Wer
ther meddelt Note fra Radowitz af 24de October indeholdende Forslag
til Afslutning af en Vaabenstilstand; tillige forelæste han Radowitz’s
Skrivelse til Statholderskabet i samme Anledning. Endvidere meddelte
han Statsraadet cn Depeche fra Baron Pechlin af 25de October, et Brev
fra Samme til Baron Meyendorph af 23de October, tvende Depecher fra
Kammerherre Bielke, en Depeche fra Baron Bille-Brahe af 22de October
og et privat Brev fra Kammerherre Bülow.
Med Hensyn til Forslaget om en Vaabenstilstand var Statsraadet
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enigt om, at det paa den ene Side ikke gik an at refusere det, da man
derved vilde paadrage sig store Bebreidelser fra de venskabelige Mag
ters Side, men at det paa den anden Side var nødvendigt at tage Sagen
med stor Forsigtighed for ikke paa nogen Maade at binde sig ved det
hele Forslag, som kom fra Preussen alene. Idet der derfor maatte gives
Preussen et almindeligt obligeret, med forsigtig Tilbageholdenhed affat
tet Svar, hvorved man beholdt frie Hænder, vedtog Statsraadet, at man
for Øieblikket skulde indskrænke sig til at erklære, at ligesom den
danske Armee hidtil har afholdt sig fra aggressive Skridt, saaledes vilde
ogsaa i 14 Dage ethvert Krigsforetagende blive sisteret, naar den dan
ske General modtog af General Hahn Forsikkring om, at heller ikke
Insurgentarmeen vilde i den Tid foretage noget Angreb; men Statsraa
det vedtog derhos tillige, at der i Svaret skulde temmelig tydeligt anty
des Regjeringens Beredvillighed til, efter nærmere Overenskomst om
Vilkaarene, at gaae ind paa en længere Vaabenstilstand, ledsaget af en
fuldstændig Desarmering, naar man fik tilstrækkelig Garanti, ved at
ogsaa de andre tydske Magter i den Henseende sluttede sig til Preus
sens Erklæring. I Overensstemmelse med det saaledes Vedtagne over
drog Statsraadet til Krigsministeren at instruere General Krogh om,
naar han af General Halm faaer Forsikkring om, at Insurgenterne i
14 Dage ikke ville foretage noget Angreb, da heller ikke fra sin Side
i den Tid at gjøre noget aggressivt Skridt; hvorhos det tillige maatte
tilkjendegives General Krogh, at han ved denne Leilighed blot skulde
forhandle med General Halm og, hvis denne henviste ham til Willisen,
da afvise Saadant.
Med Hensyn til det i forrige Statsraadsmøde meddelte Forslag fra
Preussen om at der for at tilveiebringe en endelig Afgjørclse af Sagerne
skulde sammentræde en østerrigsk, en preussisk og en dansk Commissær, var Statsraadet med Udenrigsministeren enigt i, at der i denne
Anledning gives et høfligt Svar i den Retning, at den danske Regjering
med Fornøielse vilde see, at Preussen enedes med Østerrig og de andre
tydske Magter om at forcslaae Danmark en Maade, hvorpaa en endelig
Afgjørelse snart kunde skaffes tilveie.
I Anledning af et af Rigsdagsmand Schøler til Folkethinget ind
givet Andragende om en Adresse til Hans Majestæt angaaende Indkal
delse af Repræsentanter for Slesvig, vedtog Statsraadet, at der strax
ved dette Andragendes første Foretagelse skulde fra Ministeriets Side
ske en Udtalelse igjennem Premierministeren i den Retning, at Thin-
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get vist holdt sig overbevist om, at det ligger Regjeringen paa Hjerte
saameget som Nogen, at Forholdene snart kunde blive ordnede saa
ledes, at det i Andragendet opstillede Maal kunde naaes, og at Mini
steriet heller intet Øieblik havde tabt af Sigte at arbeide hen til dette
Maal, men at, naar der fra Regjeringens Side ikke er gjort noget Skridt
til at realisere det, ligger allerede deri, at Tidspunktet til et saadant
Skridt endnu ikke er der. Ministeriet vilde imidlertid fremdeles have sin
alvorligste Opmærksomhed stadigt henvendt paa denne Sag, men ligesaa
umuligt som det under de nærværende Forhold er at bringe den til
Udførelse, ligesaa skadeligt vilde det for Sagen selv være, om Mini
steriet i dette Øieblik indlod sig i nogen Discussion om den, og Mini
steriet maatte derfor andrage paa, at det foreliggende Andragende ikke
nød Fremme i Thinget.
Med Hensyn til det af Rigsdagsmand Winther til Folkethinget ind
givne Andragende om Forandring i § 26 af Forordningen 27de Septem
ber 1799 fandt Statsraadet, at Justitsministeren, naar han ved Sagens
Foretagelse udtalte sig i Thinget, skulde arbeide hen til, at Andragendet
som vilde blive overflødigt ved det til Thinget fremkomne Forslag til
en ny Presselov, der efter al Sandsynlighed vilde blive taget under
Behandling, ikke gik til 2den Behandling.
I Henseende til det fra 5 af Folkethingets Medlemmer til Thinget
indkomne Forslag til en Presselov, med Hensyn til hvilket Justismini
steren [Bardenfleth] fremhævede de særdeles store Betænkeligheder,
som han vilde have ved at gaae ind paa en Presselov, affattet efter dette
Forslag, udtalte Statsraadet sig for, at saaledes som Stemningen med
Hensyn til Presselov-Sagen var i Folkethinget, Justitsministeren ved
Sagens Foretagelse skulde indskrænke sig til at udtale sig som sav
nende Meget i det fremkomne Forslag, uden strax at sætte Sagen paa
det Standpunkt, at han, naar det Væsenlige af Forslaget gik igjennem,
vilde have overveiende Betænkelighed ved at gaae ind paa en saadan Lov.
Indenrigsministeren [Rosenørn] fremhævede blandt de Forandrin
ger, som den i Landsthinget nedsatte Committees Majoritet havde forcslaaet med Hensyn til Jagtloven, den Tilføining, som var bragt i Forslag
ved § 1, at nemlig den Kongen fremdeles forbeholdte Jagtret bortfalder
med Ophøret af den nuværende Konges Regjering, forsaavidt de til Jagt
rettens Afløsning Berettigede maatte attraae at udøve den Ret, som
dertil tilkommer dem.
Statsraadet kom med Hensyn til den saaledes foreslaaede Tilføining
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til det Resultat, at den ikke fra Ministeriets Side skulde bekjæmpes.
Dernæst henledede Indenrigsministeren Opmærksomheden paa den
af Committeens Majoritet foreslaaede nye § 2, der gaaer ud paa at ud
strække Retten til Jagtens Afløsning ogsaa til Livsfæstere eller i det
Hele til livsvarige Brugere.
Med Hensyn til denne Indstilling bemærkede Indenrigsministeren,
at han antog, at man burde fremføre sine Betænkeligheder imod den
og gjøre opmærksom paa de farlige Følge-Slutninger, som kunne ud
ledes af den, men at man dog ikke burde gjøre det for stærkt, da der,
efterat Indstillingen var bleven fremsat af Committeen, som talte 3
Medlemmer, der henhøre til Godseiernes Klasse, ikke var megen Sanck
synlighed for, at Thinget vilde lade den falde.
Flere af Statsraadets Medlemmer fremhævede deres Betænkelig
heder ved Indstillingen, og navnligen erklærede Conseilpræsidenten
[Moltke], at han ansaae denne Indstilling for at være i sit Princip saa
urigtig og i sine Conseqvcntser saa farlig, at han, hvis den skulde blive
Lov, ikke længere vilde kunne vedblive at være Medlem af Ministeriet.
Finantsministeren [Sponneck] bemærkede, at der fra Frankrig var
modtaget en temmelig stærk officiel Note angaaende Nedsættelse af
Tolden paa Viin og Spirituosa. Som Sagerne stode, vare baade Uden
rigsministeren og han enige i, at det vist vilde være nødvendigt
for Danmark at vise sin Beredvillighed til at gaae ind paa en Modera
tion i Tolden, og han paatænkte derfor at gjøre i den Retning Rigs
dagen et Forslag under den 2den Behandling af Lovudkastet om Toldforskjellens Udjevning. Den franske Regjering havde ønsket Viintolden
nedsat fra 20 til 14 Rbd., men han antog imidlertid, at det vilde være
tilstrækkeligt, naar man gik ned til 15 Rbd. pr. 30 Viertier for Viin
paa Foustager og 12 Sk. pr. Flaske for Viin paa Bouteiller. For Brænde
vin paa Foustager vilde han forcslaae Tolden nedsat fra 24 Rbd. til
18 Rbd. 64 Sk. pr. Oxehoved. Idet han derhos bemærkede, at Statskas
sens eventuelle Tab ved disse Toldnedsættelser Vide for Danmark
kunne anslaaes til ialt ca. 50.000 Rbd., tilføiede han tillige, at da det
alene var politiske Grunde, som motiverede de omhandlede Toldned
sættelser, vilde det maaskee være rettest, ikke ved denne Leilighed at
medtage St. Croix Rom, da en Nedsættelse i Tolden heraf laae udenfor
den politiske Betragtning og desuden, naar den skulde skee i et pas
sende Forhold til Tolden paa anden fremmed Rom, vilde medføre et
finantsielt Tab af omtrent 15,000 Rbd.
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Statsraadet erklærede sig med Finantsministeren enigt i, at Tolden
paa Viin og Spirituosa foreslaaes Rigsdagen nedsat, saaledes som af
ham paapeget, og at man, hvad St. Croix Rom angaaer, lader det blive
ved den Told, som hidtil har været erlagt deraf.
Mødet blev derpaa hævet.

A.W. Moltke.
/ J. Liebe.
Møde i statsrådet onsdag d. 30. oktober 1850.

Aar 1850, den 30te October, var Statsraadet samlet.
Finantsministeren [Sponneck] motiverede det Udkast til en Lov om
en Indkomstskat, som han agtede at forelægge Rigsdagen.
Med Hensyn paa den i samme indeholdte Bestemmelse om, at Skole
lærerne mod en Godtgjørelse af 1 Sk. pr. Skatteyder skulde fungere
som Sekretærer i Skattecommissionerne i Sogneforstanderskabernc,
udtalte Cultusministeren [Madvig] sig derhen, at han ikke kunde finde
det ønskeligt, at Loven i denne Retning indeholdt nogen udtrykkelig
Bestemmelse, ligesom han ogsaa maatte være af den Formening, at
Sogneforstanderskaberne overhovedet maatte selv sørge for, at det
skaffede sig de Midler til Disposition, som vare nødvendige for at ud
føre de Forretninger, der ere dem betroede.
Statsraadet vedtog derefter, at den i Udkastet indeholdte Bestem
melse om Skolelærernes Function som Sekretærer i Skattecommissio
nerne bortfaldt, hvorimod det forøvrigt Intet havde mod Lovforslaget
at erindre.
Marineministeren [Irminger] meddelte, at et Udkast til en ny Ret
tergangslovgivning for Marinen nu var færdig, og at Gencralauditeuren
for Landetaten var villig til at overtage den videre Begrundelse af den
nes Bestemmelser, ligeoverfor Rigsdagen, i Forening med det tilsva
rende Lovudkast for Landetaten.
Samme Minister [Irminger] meddelte, at der i Eckernförde var
forefundet 6 nye i Holsten forfærdigede Rapperter til Kanoner af et
Kaliber, hvoraf Gefion kun førte 2. Commandeur Bille havde i denne
Anledning næret Tvivl om, hvorvidt man burde efterkomme Capitain
Tatschers Fordring, at samtlige disse 6 Rapperter, som henhørende til
Gefions Montering, vare at udlevere. Da det imidlertid forelaae, at disse
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hverken kunde henregnes til Christian den Ottendes Inventarium eller
vare af den Beskaffenhed, at de kunde antages at være bestemte til
Landskyts, vedtog Statsraadet, at de vare at udlevere tilligemed det
øvrige Gefion tilkommende Inventarium. Ligeledes vedtog Statsraadet,
at der Intet kunde være til Hinder for at indrømme Capitain Tatschers
Andragende, om at en af hans Officerer maatte afgaae til Frankfurt.
Finantsministeren [Sponneck] henledte derefter Opmærksomheden
paa det af Balthazar Christensen bebudede Lovforslag om Selveiendonis Indførelse paa det Staten tilhørende Bøndergods. Idet han be
mærkede, at der i cn Del af Landbostanden herskede megen Attraa
efter en saadan Lov, og at Forarbciderne til denne ci endnu fra Regje
ringens Side vare saaledes fremmede, at den kunde forelægges, maatte
han være af den Formening, at det var hensigtsmæssigt, at man ei
modsatte sig dens Behandling i Rigsdagen, men at Regjeringen, støt
tende sig til de nævnte Forarbeider, foranledigede en nærmere Drøf
telse af Forslaget ved at sætte sig i Forbindelse med den Committee,
der i denne Sag maatte udnævnes, saaledes at man fastholdt, at der
indtraadtc Modificationer, som formindskede den pekuniære Opof
relse, som det omtalte Forslag, saaledes som det nu forelaae, vilde paadrage Staten, og under den Betingelse, at kun Forholdene paa de egen
lige Statseicndommc kom under Overveielse, hvorimod de offenlige
Stifteisers Eiendomme forbleve udenfor Forhandlingen.
Statsraadet besluttede, at Ministeriet ikke vilde modsætte sig, at
Lovforslaget kom til Behandling i Rigsdagen, samt at Regjeringen,
støttende sig paa de tidligere Forarbeider, indvirkede paa CommitteeBehandlingen i den af Finantsministeren forcslaaede Retning.
Mødet blev derpaa hævet.

A.W. Moltke.
/ Paa Kammerherre Lundings Vegne
J. Liebe.

Møde i statsrådet fredag d. 1. november 1850.
Aar 1850, den 1ste November, var Statsraadet samlet.
Udenrigsministeren [Reedtz] meddelte de seneste politiske Efter
retninger fra Udlandet, deriblandt ogsaa at Fredsratificationerne den
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26de f. M. i Lord Cowleys Nærværelse vare udvexlede i Frankfurt. Der
efter oplæste han en Skrivelse fra Grev Nesselrode, som var tilstillet
ham som Svar paa den Skrivelse, han havde medgivet Grev Piessen
til Warschau. Endvidere berettede han, at han agtede at anmode Geheimeconferentsraad Pcchlin om saasnart muligt at vende tilbage for
at afgive nærmere Oplysninger om hans Sendelses Resultat.
Marineministeren [Irminger] ønskede Statsraadets Bestemmelse
om, hvorvidt det burde forhindres, at Gefion løb ind i Kieler Havn,
saafremt den maatte forlade Eckernförde Fjord og søge hiin. Han be
mærkede, at Commandeur Bille havde beordret den Commanderende
udenfor Kiels Havn til at afvise den, og at dette altsaa vilde ske, saa
fremt ingen ny Ordre gaves.
Statsraadets Pluralitet (Conseilpræsidenten [Moltke], Marinemi
nisteren [Irminger], Krigsministeren [Hansen], Udenrigsministeren
[Reedtz] og Minister Clausen) vedtog, at en forandret Ordre var at udstæde saaledes, at der ikke lagdes nogen Hindring iveien for, hvis Ge
fion vilde søge Havnen i Kiel.
Justitsministeren [Bardenfleth] henledte Opmærksomheden paa det
Betænkelige, der kunde være i at tillade, at Kieler Havn benyttedes som
Depot for tydske Krigsskibe, og Finantsministeren [Sponneck] maatte
bringe i Erindring, at det, saafremt de ombord værende preussiske
Tropper landsattes i Kiel, for derfra at marchere hjem, vilde være et
Brud paa Fredsbetingelserne.
Conseilpræsidenten [Moltke] meddelte, at Geheimeraad Scheel havde
anholdt om Statsraadets Tilladelse til ved Trykken at meddele nogle
tidligere paa Embeds Vegne til Statsraadet indgivne Beretninger, hvis
Offenliggjørelse han ansaae for at være af Vigtighed med Hensyn paa
de Oplysninger, han angaaende sit personlige Forhold ønskede at give
Publikum.
Statsraadet var enigt i, at denne Tilladelse, hvis Indhentelse maatte
betragtes som nødvendig for at give Geheimcraaden Disposition over
de paa Embeds Vegne indgivne Beretninger, var at meddele ham.
Udenrigsministeren [Reedtz] meddelte derefter, at Grev ReventlowCriminil havde troet det rigtigst at udsætte sin Afreise til Lauenborg,
indtil han havde indhentet Grev Kielmansegges yderligere Oplysning
om de der stedfindende Forhold.
Derefter forelagde Indenrigsministeren [Rosenørn] et Udkast til en
Communallov for Kjøbenhavn, Kjøbstædcrne og Landet. Efterat han
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1 Almindelighed havde motiveret denne og henledt Statsraadets Op
mærksomhed paa, at det Spørgsmaal, hvorom han ønskede Statsraa
dets Afgjørelse, fortiden indskrænkede sig til, hvorvidt dette Udkast
var at forelægge den under 29de August f. A. nedsatte Commission, gik
han over til at referere og motivere de enkelte Bestemmelser.
I Udkastet for Kjøbstæderne og Landet blev ved § 15 vedtaget, at
Antallet af Raadmænd i Kjøbstæderne, istedetfor i Forhold til deres
Indbyggeres Antal at stige i en Progression fra 3 til 5 og 7, stiger fra
2 til 4 og 6.
I Udkastet for Kjøbenhavn vedtoges ved §§ 10 og 11, at Borger
mestrenes Embeder i Kjøbenhavn bortfalde, hvorimod de dem tidligere
paalagte specielle Hverv herefter bliver at udføre gjennem de Over
præsidenten umiddelbert undergivne Embedsmænd. Den videre Dis
cussion af Sagen udsættes.
Marineministeren [Irminger] meddelte, at General Krogh havde
yttret det Ønske, at en Del af de Sølimitter, der nu ei mere anvendtes
til Søtjenesten, maatte anvendes til passende Tjeneste tillands for at
lette Landtroppernes Tjeneste i Slesvig. Efterat Marineministeren
havde meddelt Antallet af de Søfolk, som han eventualiter kunde dis
ponere over til en saadan Bestemmelse, bemærkede
Justitsministeren [Bardenfleth], at en saadan Forholdsregel fore
kom ham betænkelig, da de Regler, som Loven fastsatte med Hensyn
til Udskrivning til Søtjenesten, vare aldeles forskjellige fra dem, der
gjaldt for Udskrivning til Landtjenesten; at det ei vel gik an at træffe
Bestemmelse som den, hvorpaa der var andraget, uden Lov, og at
Gjennemførelsen af en saadan sikkert vilde møde Vanskeligheder.
Statsraadet vedtog for Øieblikket ei at tage nogen Bestemmelse i
denne Sag.
Paa dertil af Finantsministeren [Sponneck] given Anledning ved
toges det, at Udenrigsministeren i Løbet af den kommende Uge fore
lagde Rigsdagen i et hemmeligt Møde en Udsigt over de politiske For
hold til Udlandet.
Mødet blev derpaa hævet.

A.W. Moltke.

/ Paa Kammerherre Lundings Vegne
J. Liebe.
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Møde i statsrådet tirsdag d. 5. november 1850.

Aar 1850, den 5te November, var Statsraadet samlet. Protokollen
førtes af Justitsraad Liebe.
Finantsministeren [Sponneck] refererede Indholdet af en Betænk
ning, som han, i Anledning af det af ham i et foregaaende Statsraadsmøde meddelte allerhøieste Reskript af 17de October d. A. angaaende
en Ansøgning fra Gencrallieutenant Høegh-Guldberg om forhøiet Pen
sion, havde indhentet fra Krigsministeriet. Tillige oplæste han, hvad
Collegialtidende for 1808 indeholder om den af Generallieutenanten
paaberaabte, fra hans og Sødskendes Side i sin Tid skete Frasigelse
af al dem ved et af Kong Christian den Syvende under 16de Februar
1778 til Geheimeraad Høegh-Guldberg udstedt Gavebrev paa 100,000
Rbd. hjemlet Ret, idet han derhos bemærkede, at det ikke havde været
ham muligt at erholde nærmere Oplysning om bemeldte Gavebrev og
navnlig ikke at tilveiebringe selve dette. Endelig gjorde han opmærk
som paa, at forsaavidt der skulde findes Føie til at tillægge General
lieutenanten en høiere Pension end den ham efter de almindelige Reg
ler tilstaaede, var der kun den Vei at gaae, herom at forelægge
Rigsdagen et særligt Forslag.
Efter at have drøftet samtlige Sagens foreliggende Omstændigheder
kom Statsraadet til det Resultat, at der ikke er Anledning til at fore
lægge Rigsdagen et særligt Forslag om forhøiet Pension for General
lieutenant Guldberg udenfor de almindelige Regler; og i Overensstem
melse hermed vilde der da af Finantsministeren, med hvem Stats
raadet var enigt i, at Forelæggelsen af et saadant særligt Forslag var
den eneste Form, under hvilken Sagen kunde bringes for Rigsdagen,
være at gjøre allerunderdanigst Beretning.
Udenrigsministeren [Reedtz] gjorde Statsraadet bekjendt med de
fra Udlandet senest modtagne Efterretninger.
Udenrigsministeren [Reedtz] bemærkede dernæst, at den diploma
tiske Beretning til Rigsdagen vilde fra ham være moden til Forelæg
gelse i Slutningen af indeværende Uge.
Indenrigsministeren [Rosenørn] fortsatte det af ham i forrige
Møde paabegyndte Referat af Udkastene til en Communallov for Lan
det og Kjøbstædernc udenfor Kjøbenhavn, og en Communallov for
Kjøbenhavn, idet han gik videre i Udviklingen af Grundtrækkene for
Byraadets Sammensætning og Raadmændenes Valg og derfra gik over
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til Sammensætningen af Kjøbenhavns og Kjøbstædernes Repræsentan
ter og disses Valg.
Som et fra Udkastenes Bestemmelser afvigende Resultat af Statsraadets Forhandlinger i denne Anledning fremgik, at Statsraadet, idet
alle dets Medlemmer, med Undtagelse af Indenrigsministeren, vare
imod at anvende Stillingssystemet paa Valget af Raadmænd og Bor
gerrepræsentanter, fandt, at Valget til disse Bestillinger burde være
frit iblandt de dertil Valgbare, og tillige at Raadmændene burde vælges
af Borgerrepræsentanterne. Endvidere var Statsraadet af den Forme
ning, at Antallet af Repræsentanter burde for Kjøbstæder under 1000
Indbyggere ikke sættes høiere end 5, og at der for de Kjøbstæders
Vedkommende, der falde imellem den nævnte Størrelse og Kjøbstæ
derne af første Rang, for hvilke sidste Antallet af Repræsentanter blev
20, kunde dannes et Par Mellemklasser med f. Eks. 10 og 15 Repræ
sentanter.
Med Hensyn til den af Folkethinget under forrige Session til Inden
rigsministeriet henviste Undersøgelse af de Skjoldesnæsholmske Gods
forhold bemærkede Indenrigsministeren [Rosenørn], at han, som
denne Sag nu stillede sig efter den Undersøgelse af samme, han, dels
ved en dertil nedsat Committee og dels senere ved forskjellige Embedsmænd i hans Ministerium, havde ladet foretage, hvilken Undersø
gelses Hovedresultat han i Korthed meddelte Statsraadet, ikke indsaae, at det kunde undgaaes at bringe Sagen under Domstolenes Afgjørelse, idet han derhos antog det rettest, at dette skete under den
civile Processes Former.
Statsraadet erklærede sig enigt i, al Sagen bringes, under den civile
Processes Former, for Domstolene.
Marineministeren [Irminger] tilbagekaldte i Statsraadets Erin
dring, at han strax fra Begyndelsen af havde i sin Tid, da det i Anled
ning af Commandeur Zahrtmanns Afgang som Marineminister blev
foreslaaet ham at overtage Marineminister-Portefeuillen, udtrykkelig
havde bestemt erklæret, at han ikkun aldeles interimistisk kunde
overtage denne Portefeuille, indtil de Forhandlinger, som maatte være
at indlede om Marineministerpostens definitive Besættelse, førte til
et Resultat, og Hans Majestæt havde derfor ogsaa kun foreløbigen over
draget ham ad interim at varetage bemeldte Post. I Henhold til hvad
han saaledes dengang havde erklæret, og da den Mand i Marinen, som
han for sit Vedkommende ansaae bedst egnet til Marineminister, Com-
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mandeur Bille, nu var vendt tilbage fra den Udcommando, han hidtil
havde havt som Eskadrechef, maatte han udtale det som sit bestemte
Ønske nu at fratræde Marineministerposten, og han maatte derfor
anmode Statsraadet om, at de i saa Henseende fornødne Skridt maatte
blive foretagne. Han tilføiede derhos, at da han ansaae det nødven
digt, at der snarest muligt i forskjellige Retninger foretages hensigts
svarende Forandringer i Marinen, og da det var af Vigtighed, at Planen
til disse Forandringer blev udkastet og gjennemført af samme Mini
ster, var det saameget mere hans Ønske, saasnart ske kunde, at fra
træde, for at give Plads for bedre Kræfter.
Conseilpræsidenten [Moltke] kunde ikke Andet end finde det under
den nærværende svævende Tilstand meget lidt ønskeligt, at der skete
nogen Forandring i Ministeriet, men han skulde imidlertid i næste
Statsraadsmøde bringe denne Sag under nærmere Forhandling.
Mødet blev derpaa hævet.
A. W. Moltke.

, _ _. -

Møde i statsrådet fredag d. 8. november 1850.

Aar 1850, den 8de November, var Statsraadet samlet.
Udenrigsministeren [Reedtz] meddelte de seneste politiske Efter
retninger og oplæste en Skrivelse fra Kammerherre Bülow i Frankfurt,
en fra Kammerherre Bielke og en fra Baron Pechlin.
Paa Minister Clausens Bemærkning, at der i Rigsdagen næste Dag
vilde rettes en Forespørgsel til Ministeriet betræffende Successionsfor
handlingerne, meddelte Udenrigsministeren [Reedtz], at Forhandlin
gerne i Warschau ei havde bragt Sagen Løsningen nærmere, og at der
saaledes ingen Oplysninger vare at meddele.
Statsraadet enedes derefter om, at det meddeltes Thinget, at For
handlingerne om Successionen fortiden hvilede.
Derefter henledte Justitsministeren [Bardenfleth] Opmærksomhe
den paa, at der af Rigsdagsmanden, Etatsraad Spandet, til Rigsdagen
var indgivet et Lovforslag om Troesfrihed, og at han i denne Anledning
havde forhandlet med Cultusministeren om Nødvendigheden eller Hen
sigtsmæssigheden af fra Regjeringens Side at forelægge et Udkast om
Tilstedelse af borgerligt Ægteskab for Personer udenfor de Religions
samfund, der have af Staten anerkjendte Præster. Han udhævede, at
4
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det havde været hans Ønske at udsætte en Lovs Forelæggelse herom,
hvilken han indrømmede at være en nødvendig Conseqvents af Grund
loven, indtil først Folkekirkens Forhold vare endelig ordnede, hvorfor
han ogsaa havde modsat sig en saadan Lovs Udarbeidelse, da denne
af den forrige Cultusminister var paatænkt, men han maatte nu frygte
for, at Regjeringen dog, hvis Rigsdagen tog Initiativet, vilde blive tvun
get frem i denne Retning. Han meddelte tillige de Vanskeligheder, der
vare opstaaede ved flere Leiligheder ved at afgjøre herhen hørende
Spørgsmaal ad Bevillingsveien. Han kunde ei heller godt fremføre
nogen Grund for ei at fremme Sagen, da et fuldstændigt Udkast, udarbeidet af Cultusministeren, forelaae. Idet han maatte udtale som sin
Overbevisning, at der i Folket i Almindelighed ikke føltes nogen
Trang til et saadan Lovudkast, ja at det endog i Almindelighed vilde
møde Misbilligelse, maatte han dog henstille til Statsraadet, hvorvidt
de fremhævede Omstændigheder og Grundlovens Conseqvents maatte
gjøre det nødvendigt at forelægge Loven. Han tilføiedc Intet at have
at erindre imod det af Cultusministeren udarbeidede Udkast.
Cultusministeren [Madvig] tiltraadte og udviklede nærmere det af
Justitsministeren Anførte betræffende de Vanskeligheder, som Sagens
Afgjørelse ad Bevillingsveien medførte, og Nødvendigheden af at skaffe
en Udvei for dem, hvis Overbevisning forkastede den kirkelige Vielse,
da det aldeles stred mod Grundlovens Bestemmelser at underkaste
dem de Følger, som Lovgivningen fastsætter for et utilladeligt Samliv
og at nægte deres Børn Arveberettigelse. Ogsaa han havde ønsket, at
Folkekirkens endelige Ordning maatte være gaaet forud for en saadan
Lov om borgerligt Ægteskab, og han var vis paa, at man gik forud
for Folkets Stemning; men denne vilde jo ei kunne rette sig imod
Regjeringen, naar et saadant Forslag som det af Etatsraad Spandet
indgivne først var fremkommet. Han maatte derfor holde det for en
Nødvendighed, at Regjeringen forelagde Lovudkastet.
Da de andre Ministre tiltraadte Justitsministerens og Cultusministerens Anskuelser, vedtog Statsraadet, paa Justitsministerens For
slag, at denne i Rigsdagen udtaler, at Regjeringen erkjendte, at en
Lov om borgerligt Ægteskab laae i Grundlovens Conseqvents; da der
imidlertid kun var indtruffet enkelte Tilfælde, hvor en saadan Lov
havde været savnet, saa vare disse hidtil afgjorte ad Bevillingsveien,
da man ei havde villet skride foran den almindelige Mening og havde
holdt det for ønskeligt at afvente den endelige Ordning af Folkekirken.
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Da nu imidlertid en stærk Stemning viste sig for en saadan Lov, saa
vilde Regjeringen tage Sagen under Behandling; dog kunde et bestemt
Tilsagn om i denne Session at forelægge den ei gives.
Derefter sattes Udkast til en Communallov for Kjøbenhavn og for
Kjøbstæderne og Landet under fortsat Discussion.
Betræffende de i Udkastet for Kjøbstæderne og Landet, §§ 44 og 45,
og for Kjøbenhavn, §§ 31 og 32, indeholdte Bestemmelser angaaende
»Sondringen af den locale Statsforvaltning og Bestyrelsen af Communens Anliggender«, vedtog Statsraadet, at de i samme nævnte enkelte
Bestyrelsesgrene ei underkastedes nogen Forandring fra de nuværende
Forhold, men at en saadan forbeholdtes nærmere Bestemmelse.
I Anledning af, at Kammerherre Irminger atter udtalte sit bestemte
Forlangende om at fritages for Marineministerens Portefeuille, vedtog
Statsraadet, efterat han havde forladt Forsamlingen, atter at træde i
Forhandling saavel med ham som med Commandeur Zahrtmann for
at høre deres Forslag betræffende hans eventuelle Eftermand.
Mødet blev derpaa hævet.
A.W. Moltke.

/ Paa Kammerherre Lundings Vegne
J. Liebe.

Mødet i statsrådet tirsdag d. 12. november 1850.
Aar 1850, den 12te November, var Statsraadet samlet. Conseilpræ
sidenten var fraværende.
Udenrigsministeren [Reedtz] refererede de seneste politiske Efter
retninger og oplæste Meddelelser fra Grev Bille-Brahe af 2den og 4de
November, fra Baron Pechlin af 6te November, fra Kammerherre Bü
low af 4de og 8de November og en Copi af en Skrivelse fra General
Gräben til Fyrsten af Turn og Taxis af 6te November.
Indenrigsministeren [Rosenørn] refererede at ville forelægge Rigs
dagen en Lov angaaende Meddelelse af Indfødsret til flere Personer,
hvilke han nævnte. Med Hensyn til en Enkelt af disse, en Svensk ved
Navn Blomquist, bemærkede Krigsministeren [Hansen], at han havde
Grund til at antage, at denne, der før havde tjent i Armeen, alene
ønskede Indfødsret for derefter at lade sig stille som Stedfortræder, og
at han paa Grund af de Ulemper, som det vilde medføre for Armeen,
4*
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naar det for Udlændinge gjordes altfor let paa den Maade at benytte
Indtrædelsen i denne som en pekuniær Spekulation, maatte votere
imod Blomquists Optagelse i Lovforslaget.
Cultusministeren [Madvig] gjorde opmærksom paa, at der over
hovedet ingen Grund forelaae til at lette Erholdclsen af Indfødsret i
nogen særdeles Grad, da Vedkommende jo uden denne kunde drive
Næringsbrug, og det kun var de politiske Borgerrettigheder, fra hvilke
Ikke-Indfødte vare udelukkede.
Finantsministeren [Sponneck] maatte holde det for rigtigt, at man
ikke tog Hensyn til de Ansøgninger om Indfødsret, der indkom, efterat
Rigsdagen var forsamlet og et Lovforslag allerede forelagt i denne Ret
ning, da Enhver jo i rette Tid kunde indgive sin Ansøgning, for at
Rigsdagen ikke mere end een Gang blev bebyrdet med slige private og
personlige Andragender.
Statsraadet enedes om, at Blomquist ei optoges i Lovforslaget, men
at Kjøbenhavns Magistrats Erklæring foreløbig indhentedes.
Justitsministeren [Bardenfleth] meddelte derefter Statsraadet, at
han ei saae sig istand til at tiltræde Udkastet til Presseloven, saaledes
som den nu forelaae; han havde derfor præciseret de Forandringer i
denne, som han maatte antage for en absolut Betingelse for, at han
kunde tiltræde Udkastet. Han havde efter de Underretninger, han se
nest havde erholdt, Grund til at troe, at de af ham forlangte Foran
dringer vilde blive understøttede i Folkethinget, naar de fremsattes
som Ændringsforslag. Han havde i denne Retning henvendt sig til
Cultusministeren med Anmodning om at stille de betræffende Amende
ments. løvrigt kunde han ikke Andet end ansee Redaktionen af Udka
stet, som den nu forelaae, for forfeilet og dunkel i flere Henseender;
men naar de hovedsagelige Forandringer, som han nu vilde foredrage
Statsraadet, kunde iværksættes, vilde han kunne afsee fra hiin Mangel
og modtage Udkastet, skjøndt han indsaae Vanskelighederne ved den
Stilling, hvori han derved vilde komme.
Cultusministeren [Madvig] yttrede derefter, at han var villig til,
naar Enighed om de foreslaaede Punkter i Statsraadet kunde tilveie
bringes, at stille de dertil nødvendige Amendements, og oplæste i denne
Anledning den af ham forfattede Omredaktion af § 3.
Efterat derpaa Justitsministeren [Bardenfleth] ligeledes havde op
læst sin Redaktion af denne § og udhævet Nødvendigheden af, at en
criminel Ansvarlighed ogsaa maatte udstrækkes til Colporteuren, for
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at ikke Beviisbyrden kom til at paaligge det Offenlige, naar alle de
andre Ansvarlige vidste at unddrage sig Tiltalen, blev dette Spørgs
maal nærmere discutteret.
Cultusministeren [Madvig] foreslog at opnaae dette ad en anden
Vei, idet § 3 forblev uforandret, hvorimod Udtrykket »Oplaget« udgik
i § 1, hvorved saaledes ogsaa den, som forhandlede enkelte Exemplarer,
vilde underkastes Ansvarlighed.
Da Justitsministeren [Bardenfleth] ogsaa troede at kunne gaae ind
derpaa, erklærede Statsraadet sig enigt i dette Amendement.
Med Hensyn paa § 4 erklærede Statsraadet sig enigt i, at Udtrykket
»samme Dag« forandredes til »samtidigen«.
Med Hensyn til § 15, betræffende Forbud mod Journaler, enedes
Statsraadet om, at §’cn forandredes derhen, at en Journal, anden Gang
den blev domfældt, mistede sin Postforsendclsesret, og tredie Gang,
saafremt det indtraadte inden et Tidsrum af 3 Aar efter den anden
Domfældelse, blev aldeles forbudt.
Efterat Statsraadet saaledes var blevet enigt om de enkelte Punkter,
som Justitsministeren havde forlangt som Betingelser for at gaae ind
paa det foreliggende Lovudkast, motiverede Finantsministeren [Spon
neck] det Forslag, at der i denne Anledning ikke foranledigedes noget
Ændringsforslag i Rigsdagen, men at Justitsministeren ved Udkastets
2den Behandling ved hver § fremsatte de af ham forlangte Forandrin
ger, idet han udtalte, at han, saafremt de ei vedtoges, efter sin Over
bevisning maatte modsætte sig Lovforslaget paa ethvert Stadium.
Da Justitsministeren [Bardenfleth] hertil havde erklæret sig villig,
enedes Statsraadet om, at denne Fremgangsmaade var at følge.
Mødet blev derpaa hævet.
A. W. Moltke.

/ Paa Kammerherre Lundings Vegne
J. Liebe.
Møde i statsrådet lørdag d. 16. november 1850.

Aar 1850, den 16de November, var Statsraadet samlet.
Conseilpræsidenten [Moltke] oplæste en Skrivelse fra Grev Mogens
Moltke til Grünholz, hvormed denne havde tilstillet ham et Exemplar
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af den af Prælater og Godsbesiddere udfærdigede Udtalelse om deres
Ønske om Fred.
Statsraadet erklærede sig enigt med Conseilpræsidenten i, at denne
privat besvarede denne Skrivelse, idet han udtalte sin Tilfredshed med
dens Indhold, men bemærkede, at Forhandlingerne nu vare i Forbun
dets Haand.
Et Brev til General Krogh fra General Willisen, som af Krigsmini
steren havde været afgivet til Cirkulation, overleveredes til Udenrigs
ministeren til eventuel Afbenyttelse.
Conseilpræsidenten [Moltke] oplæste derefter en Skrivelse fra
Geheimeraad Tillisch betræffende Ophævelsen af den tidligere Bestem
melse om, at juridiske Kandidater, der attraaede Embedsansættelse i
Slesvig, maatte godtgjøre at have studeret et biennium i Kiel, samt an
gaaende deres fremtidige Studium ved Kjøbenhavns Universitet. Han
gjorde opmærksom paa, at Geheimeraaden efter al Rimelighed ei havde
modtaget en Skrivelse, som han i denne Anledning tidligere havde af
sendt, til hvilken Skrivelse han oplæste Concepten.
Statsraadet vedtog, at en Copi af den nævnte Skrivelse var at til
stille Geheimeraaden, og at det til ham udtaltes, at der i den Lov, der
emanerede, ei blev Tale om Studiet ved Kjøbenhavns Universitet, men
at den indskrænkede sig til at ophæve Bestemmelserne om Studiet i
Kiel og at fastsætte, hvorledes der var at forholde ved Embedsexamen,
samt at Udenrigsministeren udarbeidede et Forslag til den omtalte
Lov, som var at tilstille Geheimeraaden.
Udenrigsministeren [Reedtz] meddelte derefter de seneste politi
ske Efterretninger og oplæste en Skrivelse fra Kammerherre Bülow,
hvori denne meddeler, at Forbundsdagens Commissær for Holsten øn
skede at kunne erholde en Sekretær, som var inde i de holstenske
Forhold.
Efterat flere Personligheder vare nævnte, enedes Statsraadet om, at
Udenrigsministeren i denne Anledning indhentede Baron Pechlins
Formening, da denne nu var retourneret fra Tydskland.
Justitsministeren [Bardenfleth] opladste derpaa Udkast til en Lov
angaaende Tillægsbestemmelse til § 26 i Loven om almindelig Værne
pligt af 12te Februar 1849. Statsraadet erklærede sig enigt i, at dette
forelagdes til allerhøieste Approbation.
I Anledning af, at Finantsministeren [Sponneck] havde fra Hans
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Majestæt modtaget til Betænkning en allerunderdanigst Ansøgning fra
flere af Civillistens Embedsmænd, om at deres Berettigelse til eventuel
Pension maatte udtales paa en besterntere Maade i det Rigsdagen fore
lagte Udkast til en Pensionslov, bestemte Statsraadet, paa Finansmi
nisterens Forslag: >at Hans Majestæts allcrnaadigste Opmærksomhed
henledes paa det Ugjørlige i, paa Pensionslovens nuværende Stadium
at afbryde dens Behandling for at foretage Forandringer i den; hvorhos
det tillige allerunderdanigst er at henstille, om et særskilt Lovudkast
i denne Henseende var at forelægge Rigsdagen, idet man dog tillige for
Hans Majestæt fremhæver den Vanskelighed, der i dette Tilfælde vilde
flyde af den Omstændighed, at Hans Majestæts Udnævnelser og Be
stemmelser, Civillisten vedkommende, ei ere Gjenstand for nogen an
svarhavende Ministers Contrasignatur«.
Derefter fortsattes Discussionen om Udkast til Communalloven.
Med Hensyn paa §§ 65, 66 og 67, betræf fende Bestemmelser for
Raadstuesamlinger, yttrede Justitsministeren [Bardenfleth], at efter
hans Erfaring Raadstuesamlinger udenfor de mindre Kjøbstæder ikke
vare tilraadeligc, og han maatte snarere foreslaae at lade dem aldeles
bortfalde og derimod forøge Repræsentationen.
Finantsministeren [Sponneck] foreslog i de større et Udvalg ad hoc
til at træde i Raadstuesamlingens Sted.
Efterat dette Finantsministerens Forslag yderligere var debatteret,
enedes Statsraadet om, at et saadant Udvalg ad hoc indførtes i de
Kjøbstæder, som havde mere end 1000 Indbyggere, hvorimod Raad
stuesamlinger vedbleve for dem, der havde under 1000, saafremt disse
ei ønskede, at et Storraad ogsaa for dem indførtes; i hvilket Tilfælde
Indenrigsministeren bemyndigedes til at foranstalte et saadant sam
mensat af et saa stort Antal Medlemmer, som Kjøbstaden maatte
ønske.
Ved § 70 at ombytte Udtrykket »Landsthingsraadet« med »Kredsraadet«.
Ved § 74 at Udtrykkene »Kjøbst ædjorderne gaae over til at ansees
som Hovedgaardstaxt« forandres derhen, at det hedder: >dog at Jor
den ikke underkastes Fæstetvang«.
Paa Finantsministerens [Sponnecks] Forslag vedtoges dernæst, at
Conferentsraad Holm for Finantsernes Vedkommende og Justitsraad
Christensen for Krigsministeriets Vedkommende tilkaldtes til næste
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Fredag at overvære Statsraadets Discussion om Pensionsloven for
begge Militær-Etaters Underklasser og Invalideloven.
Mødet blev derpaa hævet.
A. W. Moltke.
/ Paa Kammerherre Lundings Vegne
J. Liebe.
Møde i statsrådet tirsdag d. 19. november 1850.

Aar 1850, den 19de November, var Statsraadet samlet. Marinemini
steren var fraværende. Protokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Efterat det var gjort til Gjenstand for nærmere Overveielse, hvem
der maatte være at bringe i Forslag for Hans Majestæt til at overtage
Marineministeriets Portefeuille, blev det af Statsraadet overdraget
Conseilpræsidenten at træde i Forhandling med Capitain C. E. van
Dockum om Overtagelsen af denne Portefeuille og derefter at gjøre
Statsraadet nærmere Meddelelse i denne Anledning i næste Statsraadsmøde.
Conseilpræsidenten. [Moltke] forelagde et fra Etatsraad Paulsen og
Professor Schmid angaaende det fremtidige Studium af den slesvigske
Ret indkommet Forslag, der havde cirkuleret mellem Statsraadets Med
lemmer.
Statsraadet var enigt i, at der ikke for Øieblikket kunde gjøres
mere for denne Sag, end der allerede var sket, og besluttede derhos, at
Forslaget skulde tilstilles Cultusministeren til eventuel videre Behand
ling.
Udenrigsministeren [Reedtz] forelæste en Depeche af 15de Novem
ber fra Kammerherre Bielke, en Depeche af 13de s. M. fra Baron Dirckinck, og tvende Depecher af 8de og Ilte s. M. fra Gesandten i Wien.
Udenrigsministeren [Reedtz] henvendte i Anledning af en Note,
han angaaende den med Hensyn til Indløbet til Kiel trufne Mesure
havde faaet fra den hollandske Gesandt, den Forespørgsel til Krigsmi
nisteren, om denne endnu satte megen Priis paa Fortsættelsen af be
meldte Mesure; hvilket Spørgsmaal Krigsministeren [Hansen] besva
rede bekræftende.
Finantsministeren [Sponneck] bemærkede, at han, forinden han
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i det Forslag om en Tillægs-Bevilling for flere af Ministerierne til Dæk
ning af Udgifter udover det ved Finantsloven for indeværende Aar til
Disposition stillede Beløb, som det vilde blive nødvendigt med det Før
ste at forelægge Rigsdagen, optog den af Udenrigsministeriet for dettes
Vedkommende forlangte Supplement-Kredit, vilde for Statsraadet
nævne denne, der var til et Beløb af 20.000 Rbd., hvoraf de 10.000 Rbd.
vare medgaaede til Presenter m. v. i Anledning af Fredsslutningen, dc
andre 10.000 Rbd. vare begjærte paa an Vare til Udgifter, som antoges
at ville møde inden Finantsaarets Slutning. Finantsministeren troede
at burde nævne denne Sag, da det var af den Slags Bevillinger, som
ligefrem vare Kabinetsspørgsmaal; idet han iøvrigt tilføiede, at der
ikke forclaae Noget, som lod ham antage, at der fra Rigsdagens Side
vilde møde Modstand med Hensyn til denne Sag. Han henstillede for
resten, om det ikke var bedre, at Udenrigsministeriet indskrænkede sig
til at begjære den Supplement-Kredit, som allerede havde vist sig
nødvendig, 10.000 Rbd., hvorefter man da senere, naar det viste sig, at
et større Beløb behøvedes, kunde paa næste Rigsdag forlange Tillægs
bevilling for dette.
Da Udenrigsministeren [Reedtz] derefter nærmere paaviste, hvil
ken Anvendelse der efter al Sandsynlighed maatte antages at ville
blive for de paa an Vare forlangte 10.000 Rbd., yttrede Finantsmini
steren [Sponneck], at han, naar det saaledes nogenlunde kunde paa
vises, til hvilke Udgifter disse 10.000 Rbd. vilde medgaac, troede, at
det vel vilde være rettest, allerede nu dennegang at begjære Tillægs
bevilling for samme; og heri erklærede Statsraadet sig enigt.
Finantsministeren [Sponneck] oplæste et allerhøieste Reskript af
17de November, hvori Hans Majestæt udtaler sit Ønske om, at der med
Hensyn til Adgang til at afløse Jagtretten ikke gjøres Forskjel paa det
Kongelige Vildtbanedistrikt og paa de andre Dele af Landet; i hvilken
Anledning Hans Majestæt forlanger Finantsministerens Betænkning
og Forslag.
Idet Finantsministeren foreløbigen satte Statsraadet i Kundskab
om dette allerhøieste Reskript, tilføiede han, at han, efter at have ladet
Sagen nærmere behandle, skulde foretage den i Statsraadet, for at der
da kunde blive taget Beslutning om, hvad man i denne Sag skulde tilraade Hans Majestæt.
Indenrigsministeren [Rosenørn] refererede Udkast til Lov om Ud
redning af Heste til Brug for Hæren, idet han tilføiede, at han agtede
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at forelægge dette Udkast først for Landsthinget. Udkastet blev af
Statsraadet approberet til Erhvervelse af fornøden allerhøieste Sanc
tion til dets Forelæggelse for Rigsdagen.
Med Indenrigsministeren [Rosenørn] erklærede Statsraadet sig
enigt i, at der af ham nedlægges allerunderdanigst Forestilling, om at
nærværende Rigsdag maa være samlet udover de fastsatte toMaaneder,
og indtil Hans Majestæt nærmere maatte bestemme.
Mødet blev derpaa hævet.

A. W. Moltke.

! J. Liebe.

Møde i statsrådet fredag d. 22. november 1850.

Aar 1850, den 22de November, var Statsraadet samlet.
Conseilpræsidenten [Moltke] meddelte, at Capitain van Dockum
havde erklæret sig villig til at overtage Marineministeriets Portefeuille;
i hvilken Anledning Statsraadet vedtog, at det allerunderdanigst ind
stilledes til Hans Majestæt, at Capitain van Dockum udnævntes til
Marineminister, og at det foranstaltedes, at denne Udnævnelse ei brag
tes til offenlig Kundskab, forinden den var Rigsdagen meddelt.
Derefter meddelte Udenrigsministeren [Reedtz] de seneste politiske
Efterretninger.
Med Hensyn til det Udkast til en Carteloverenskomst med Belgien,
som havde cirkuleret, bemærkede samme Minister [Reedtz] med Hen
syn paa de af Ministrene afgivne Formeninger, at Udkastets detailleredeUdarbeidelse ei var paatrængende og uden Hinder kunde udsættes,
til nærmere Confcrents mellem de vedkommende Medlemmer af Mini
steriet havde fundet Sted; men at den belgiske Minister hovedsageligen
kun ønskede Vished, om Regjeringen overhovedet vilde afslutte en
Cartelconvcntion.
Paa Grund heraf besluttede Statsraadet, at Udenrigsministeren al
lerunderdanigst indstillede til Hans Majestæt, at der maatte meddeles
ham allernaadigst Bemyndigelse til at afslutte en Cartelconvention
med Belgien.
Conferentsraad Holm og Justitsraad Christensen, som vare tilkaldte
til at overvære Forhandlingerne om et Udkast til en Lov angaaende
Pension for Militæretaternes Underklasser samt om en Invalideforsørgelse, indfandt sig derefter i Statsraadet.
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Justitsrådd Christensen refererede derpaa de almindelige Principer,
som den til dette Udkasts Udarbeidelse nedsatte Commission havde
fulgt, og oplæste de Bemærkninger, som denne havde forudskikket Ud
kastet i sin Helhed, hvilke af Statsraadet billigedes. Idet han derefter
gik over til at referere de enkelte Paragraphes oplæste han ligeledes
ved hver af disse de specielle Bemærkninger, som Commissionen dertil
havde gjort.
Statsraadet tog derefter Paragrapherne enkeltvis under Behand
ling.
Ved § 1 bemærkede Finantsministeren [Sponneck], at der med
Hensyn til den dobbelte Beregning af de Aar, hvori Vedkommende
havde deltaget i et Felttog, indtraadte den Inconseqvents, at en lig
nende Beregning ei i Loven om Embedsmænds Pensionering var be
stemt for Officerer, ligesom ogsaa den Helbredssvækkelse, som Under
klasserne ved et Felttog maatte paadrage sig, jo kunde gjøre dem til
Gjenstand for Invalide-Understøttelsen.
Da imidlertid under Discussionen Flertallet af Ministrene erklærede
sig for Billigheden af denne Bestemmelse, vedtoges det, at §*en forblev
uforandret, dog at der efter Ordene »Berettigelse til Pension«, efter
Finantsministerens Forslag, tilføiedes: »naar Vedkommende entlediges formedelst Alderdom og Svaghed eller anden utilregnelig Aarsag«.
Ved § 2 gjorde Marineministeren [Irminger] opmærksom paa, at
tvende af de der nævnte Bestillinger, nemlig Constructeurers og Me
steres, maatte udgaae, da disse Stillinger medførte en Kongelig Bestal
lings Meddelelse. Efterat han derpaa havde udhævet den høist forskjel
lige Størrelse af Lønningerne for de i denne Klasse for Søetatens Ved
kommende nævnte Individer, saavel naar de indbyrdes sammenholdtes,
som i Sammenligning med den samme Klasse af Landetaten, vedtog,
paa Finantsministerens [Sponnecks] Forslag, Statsraadet: »at man
antog Klasseinddelingen som Basis for Pensionsbestemmelsen, men at
man forbeholdt de Modificationer i denne, som Marineministeren nær
mere maatte fremlægge, idet man navnligen gik ud fra, at en Del af
de for Søetaten i 1ste Klasse nævnte Mænd kunde være at hæve op i
Embedsklassen, idet der kunde erhverves en allerhøieste Bestemmelse
for, at der meddeltes dem Bestallinger«.
§ 3 vedtoges.
Ved § 4 bemærkede Finantsministeren [Sponneck], at denne § kom
i Strid med Pensionslovgivningen. I denne var nemlig det Princip op-
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stillet, at Ingen kunde erholde mere end % af sin Gage, og det laae i
Sagens Natur, at de i denne Lov omhandlede Bestillingsmænd ei kunde
stilles bedre end Embedsmænd. Han var aldeles enig i den Skala, Com
missionen havde opstillet for Minimum af Pensionen, men maatte finde
det, som anført, nødvendigt, at Bestemmelsen om de 50 Aars Tjeneste
udgik, og at % af Lønningen bestemtes som Maximum.
Efterat Indenrigsministeren [Rosenørn] havde yttret sig for en
saadan Bestemmelse, og Krigsministeren [Hansen], Cultusministeren
[Madvig] og Marineministeren [Irminger] derimod havde yttret sig
imod, for ei at komme ind paa % Bestemmelser, foreslog Cultusmini
steren [Madvig] ialtfald at evaluere, hvad for hver Klasse Beløbet af
de % af samtlige Indtægter vilde udgjøre og, med Udeladelse af Be
stemmelsen om de 50 Aar, at sætte denne Sum som Klassens Maxi
mum.
Finantsministeren [Sponneck] foreslog at nedsætte den Sum, hvor
med Pensionen efter det 20de Aar aarligen stiger, for 1ste Klasse til
6 Rbd. istedetfor 8, for 2den til 3 istedetfor 4, og saa fremdeles i samme
Forhold.
Statsraadet besluttede, at §’en forandredes derhen, at Bestemmelsen
om de 50 Aar udgik, og at, istedetfor de i den 3die Rubrik anførte Sum
mer, Beløbet af % af de samlede Tjeneste-Indtægter evalueredes efter
samme Regler som i Pensionsloven, og, efter at være afrundet, opfør
tes i 3die Rubrik, samt at den aarlige Stigning for 1ste og 2den Klasse
fra 8 og 4 Rbd. nedsattes til 6 og 3 Rbd.
§§ 5 og 6 vedtoges.
§ 7 udgik efter Forslag af Finantsministeren [Sponneck], som
gjorde opmærksom paa, at denne og flere Paragrapher kunde rempla
ceres ved en ved § 31 anført almindelig §, som henviser til Pensions
loven.
Efterat Justitsraad Christensen havde refereret Commissionens Be
mærkninger angaaende Invalideforsørgclsen, bemærkede Conferentsraad Holm ved § 8, at han angaaende dennes Indhold havde dissenteret
i Commissionen, da efter hans Anskuelse kun de, efter et almindeligt
Begreb, kunde kaldes Invalider, som vare bievne lemlæstede i Krigen.
Marineministeren [Irminger], Krigsministeren [Hansen] og Fi
nantsministeren [Sponneck] udtalte sig imidlertid for den i § 8 inde
holdte Bestemmelse.
Cultusministeren [Madvig] foreslog, at man ialtfald skulde ind
skrænke sig til Legemsbeskadigelser, da man ellers ville komme ind
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paa en Afgjørelse af det meget tvivlsomme Svaghedsbegreb. Han gjorde
derhos opmærksom paa, at der i den civile Embedsstand ogsaa vare
Stillinger, der vare meget udsatte for at paaføres Sygelighed ved legem
lige Anstrængelser, saasom Toldbetjente og Læger.
Foranlediget herved vedtog Statsraadet, at de samme Udtryk opto
ges som i Pensionslovens § 3: >ved Udførelsen af sin Tjeneste kom
mer saaledes til Skade, at han for beständigen eller for en Tid etc.«.
Mødet blev derpaa hævet.

A.W. Moltke.
/ Paa Kammerherre Lundings Vegne
J. Liebe.

Møde i statsrådet tirsdag d. 26. november 1850.

Aar 1850, den 26de November, var Statsraadet samlet.
I Hans Excellence Conseilpræsidentens Fraværelse formedelst Syg
dom fungerede Justitsministeren som Præsident. Marineministeren,
Capitain van Dockum, mødte første Gang i Statsraadet.
Udenrigsministeren [Reedtz] refererede de seneste politiske Efter
retninger og oplæste et Udkast til den Instrux, der var paatænkt at
give Herr von Hammerstein som Forbundscommissær i Holsten.
Med Hensyn paa de i dette Udkasts §§ 22 og 23 indeholdte Bestem
melser og den Paaberaahelse af Forbundsbeslutningen af 17de Sep
tember 1846, som nu atter gjentages, insisterede Finantsministeren
[Sponneck], Cultusministeren [Madvig] og Minister Clausen paa, at
det paalagdes Kammerherre Bülow at nedlægge en Reservation for
Slesvigs Vedkommende, saaledes som altid hidtil ved slige Ledigheder
var sket.
Udenrigsministeren [Reedtz] erklærede ikke i denne Retning at
kunne foretage noget Skridt, forinden han havde confereret med Baron
Pechlin.
Det vedtoges, at der af §§ 22 og 23 i nævnte Udkast tages Afskrif
ter for at cirkulere mellem Ministrene, samt at Spørgsmaalet om en
Reservations Nedlæggelse indtil videre holdtes aabent.
Derefter oplæste Udenrigsministeren [Reedtz] et Brev fra Baron
d’Ohsson i Berlin, tvende fra Kammerherre Bielke af 21de og 22de
November og et fra Grev Moltke i Paris af 22de s. M.
Conferentsraad Holm og Justitsraad Christensen, som vare til-
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kaldte, indfandt sig i Statsraadet, hvorefter Forhandlingerne om Pen
sionsloven for Armeens Underklasser og Invalideloven fortsattes.
Med Hensyn til de almindelige Bemærkninger, som af Commissio
nen vare fremsatte angaaende Invalideloven, og som allerede i det for
rige Statsraadsmøde af Justitsraad Christensen vare meddelte, erklæ
rede endvidere Statsraadet sig enigt i Commissionens Anskuelse om,
hvorledes den Invaliderne meddelte Undertøttelses Begrundelse var at
betragte, som ogsaa i den af Commissionen foreslaaede Inddeling af
Invaliderne i 3 Afdelinger; i hvilken sidste Henseende Justitsmini
steren [Bardenfleth] bemærkede, at den nærmest var at sætte under
Discussion ved § 11.
Ved § 9 sattes det under Discussion, hvorvidt der var at tilføie en
Bestemmelse om, at der til at nyde Invalide-Understøttelse skulde for
dres, at Vedkommende var trængende.
Efterat Statsraadet var blevet enigt om, at denne Bestemmelse var
at optage i §’en, oplæste Finantsministeren [Sponneck] en i denne
Retning forandret Redaktion af samme, som blev vedtaget.
§ 10 blev vedtaget.
Ved § 11 bestemtes, at denne nærmere var at omregulere efter den
med Hensyn paa § 4 vedtagne Forandring, dog saaledes at de derved
fremkomne Summer vare at afrunde.
Ved § 12 bestemtes, at ved Ordene: »naar hans større Trang nær
mest hidrører fra etc.« Ordet: »nærmest« udgaaer; samt at Slutnin
gen af §’en redigeres saaledes: »naar hans Kaar i en betydelig Grad
forbedres«.
Ifølge Forslag af Finantsministeren [Sponneck] omredigeredes § 13
saaledes: »Forsaavidt Nogen har Krav paa Forsørgelse fra Statens
Side, saavel efter Regulativet for Invalideforsørgelsen som efter Pensionsregulativet for tilbagelagt Tjenestetid, følges den for ham gun
stigste Beregningsmaade«.
Det overlodes derhos, efter Indenrigsministerens [Rosenørns] For
slag til Krigsministeren at ombytte § 13’s og 14’s Plads.
Ved § 14 udgaaer Ordene: »efter derom indgiven Ansøgning«.
Mødet blev derpaa hævet.
A. W. Moltke.

/ Paa Kammerherre Lundings Vegne
J. Liebe.
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Møde i statsrådet fredag d. 29. november 1850.

Aar 1850, den 29de November, var Statsraadet samlet. Conseilpræsidenten var fraværende formedelst Sygdom, hvorfor Justitsministeren
præsiderede.
Udenrigsministeren [Reedtz] refererede de seneste politiske Efter
retninger og oplæste en Skrivelse fra Gesandten i Wien og en Skri
velse fra Kammerherre Bielke, begge af 23de November.
Cultusministeren [Madvig] refererede Motiverne til et Lovudkast
angaaende Bestemmelsen af den geistlige og verdslige Enkekasses
Midler for Aalborg Stift, som siden 1833 ikke havde været i Virksom
hed; hvilket Lovudkast havde cirkuleret imellem Ministrene. Hvorefter
Statsraadet enedes om, at Lovudkastet var at forelægge Folkethinget.
Finantsministeren [Sponneck] meddelte derefter, at Krigsministe
ren havde forlangt anvist til Landmilitær-Etatens Brug for December
Maaned omtrent 2 Millioner og 100.000 Rbd.; for de sidste 4 Maaneder
var til Krigsministeriet udbetalt 3.900.000 Rbd. Han gjorde opmærk
som paa, at der vilde indtræde en Pengeforlegenhed, naar den nærvæ
rende Krigstilstand varede ind i næste Aar, og at han derfor troede
itide at burde tilveiebringe Betalingsmidler. Han ansaae det derfor for
hensigtsmæssigt allerede nu at sætte Creditbeviser i Omløb, dels for
at disse ei pludseligen, men efterhaanden kunde træde i Cirkulation,
dels for at anvende dem ved Ilte December Termin, dels endelig for
at bringe dem i Cirkulation i Slesvig. Han havde derfor bestemt sig til
at udgive den ene Million af de to Millioner Creditbeviser, som ere udstædte efter Loven 15. Mai 1850, § 10, og endnu ubenyttede henligge,
istedetfor at indfrie den ene Million af disse og derefter udstæde en
Million nye, idet han med Controlcommitteen var bleven enig om, at de
ved en Paategning kunde forandres derhen, at de bleve rentebærende
fra Ilte December d. A. istedetfor fra Ilte Juni. Han agtede i denne
Retning at forelægge Hans Majestæt et Forslag; hvorimod Statsraadet
Intet havde at erindre.
Derefter oplæste Finantsministeren [Sponneck] et allerhøieste Re
skript af 17de November d. A., angaaende Jagten paa Vildbanen, hvil
ket han fra Hans Majestæt havde modtaget.
Han gjorde i Anledning heraf opmærksom paa følgende tvende
Punkter:
1) At han maatte finde det rigtigt, at det bragtes under Spørgsmaal,
om det ei var hensigtsmæssigere, at Kongen skjænkede den i Re-
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skriptet omtalte Jagtfrihed uden Afløsning, da denne ialtfald ei
vilde blive saa betydelig, at det kunde betragtes som en Gjenstand,
der kunde være af nogen Vigtighed for Hans Majestæts Kasse.
2) At han ligeledes maatte foreslaae, at det bragtes under Spørgsmaal,
om denne Jagtfrihed ei alene var at tilstaae Eiere, men ogsaa Bru
gere, da disses Antal i Vildbanen var saa ubetydeligt, næsten kun
1 af 100, at en saadan Udvidelse ikke kunde medføre nogensom
helst Skade.
Udenrigsministeren [Reedtz] maatte være af den modsatte Ansku
else, da et saadant Præcedents fra Hans Majestæts Side vilde sætte de
private Godsbesiddere i en ubehagelig Stilling og gjøre dem det høist
vanskeligt ei at følge Hans Majestæts Exempel.
Justitsministeren [Bardenfleth] maatte dele denne Anskuelse og
tillige bemærke, at det, som var anført om Antallet af Brugere paa
Vildbanen, ialtfald ei kunde gjælde om Flenstofte og Frederiksgave
Godser.
Da Statsraadets Pluralitet ligeledes fandt Betænkeligheder ved de
tvende af Finantsministeren foreslaaede Punkter, enedes Statsraadet
om, at Sagen allerunderdanigst foresloges afgjort paa den Maade, at
Hans Majestæt i et allerhøieste Reskript til Indenrigsministeren ud
talte, at han gav Afkald paa det i Overensstemmelse med Kundgjørelsen af 30te Mai 1849 i Udkastet til Jagtloven tagne Forbehold i Hen
seende til Vildbanen og Frederiksgave og Flenstofte Godser, samt at
dette allerhøieste Reskript af Indenrigsministeren meddeltes Rigsda
gen; Alt dog saaledes, at der, forinden Videre foretoges, confereredes
med Conseilpræsidenten.
Derefter refererede Justitsministeren [Bardenfleth] en af Høiesteret paadømt Sag, hvorved Huusmand Christian Pedersen, for at have
dræbt sin Kone med Gift, var dømt til at have sit Liv forbrudt. Idet
han derhos gjorde opmærksom paa, at kun to af de dømmende Asses
sorer havde indstillet Forbryderen til at benaades for Livsstraffen, ud
talte han, at det Spørgsmaal, der forekom ham her at foreligge, var
det, om man ved en Benaadning i dette Tilfælde vilde svække Straffe
lovens Kraft og Anseelse. Han maatte vel paa den ene Side være imod
Dødsstraffens Afskaffelse i Almindelighed, da denne hos Almuen vilde
forvirre dens Begreb om Capitalforbrydelsers Strafværdighed, men han
antog det ei for aldeles nødvendigt at exeqvere Dødsstraffen i det fore
liggende Tilfælde.
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Krigsministeren [Hansen] kunde ikke troe, at der vilde naaes noget
gavnligt Resultat ved Dødsstraffens Execution. Han kunde ei antage,
at den begaaede Forbrydelses Strafværdighed kunde regnes for saa
stor blandt en Klasse, der i høi Grad var aandelig og moralsk sløv,
som man maatte betragte den for at være, naar den udøvedes af et
Individ af den dannede Klasse. Han stemte derfor for Benaadning.
Cultusministeren [Madvig] fandt Tilfældet saa atroca, at han
maatte antage det for en Ophævelse af Dødsstraffen, naar den ei blev
anvendt i dette Tilfælde. Han kunde ei antage den moralske Sløvhed
som nogen Grund til Formildelse, da denne ei udelukkede, at Gjernin
gens Afskyelighed tilfulde var indlysende for Gjerningsmandens For
stand. Han maatte antage det for et skadeligt Exempel, om Forbryde
ren blev benaadet, saameget mere da kun 2 af de 9 Assessorer havde
anbefalet ham. Han stemte derfor mod Benaadning.
Finantsministeren [Sponneck] stemte ligeledes mod Benaadning,
da han fandt Forbrydelsen navnligen i høi Grad forøget derved, at
Christian Pedersen havde unddraget Konen den nødvendige Hjælp
efter Forgiftningen. Han troede sig ei berettiget til at afgive noget
Votum for Benaadning, som var motiveret ved almindelige Betragt
ninger om Dødsstraffens Uhensigtsmæssighed, og han maatte slutteligen gjøre opmærksom paa, at de to Høiesteretsassessorers Dissents
angaaende Straffens Execution vistnok alene hidrørte fra, at de ei ansaae
det fuldkommen constateret, at Konen virkelig var død af Giften.
Udenrigsministeren [Reedtz] og Marineministeren [van Dockum]
maatte slutte sig til Cultusministeren og Finantsministeren. Ligeledes
Indenrigsministeren [Rosenørn], som bemærkede, at den her omhand
lede Forbrydelse hyppigen forefaldt blandt Landalmuen, uden at man
kunde overbevise Forbryderen.
Minister Clausen maatte derimod stemme for Benaadning, da han
ei kunde finde Omstændighederne ved Forbrydelsen i saa høi Grad
graverende, som andre Forhold, f. Ex. Gjentagelse af Forsøget
paa at forgive, hvis det første var mislykket, eller saafremt det var
anden Gang, at Vedkommende begik et Mord.
Statsraadets Pluralitet vedtog saaledes, at den over Christian Peder
sen fældede Dom allerunderdanigst indstilledes til Stadfæstelse.
Derefter reistes det Spørgsmaal, hvorvidt Justitsministeren, saa
fremt Hans Majestæt maatte have en særdeles Betænkelighed ved at
stadfæste Dødsdommen, efter constitutionelle Grundsætninger, uagtet
5
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Statsraadets Beslutning kunde contrasignere en Benaadnings-Resolution.
Statsraadet var af den Formening, at herfor ingen Hinder kunde
være, da Justitsministeren selv havde udtalt, at han ei antog, at noget
criminalistisk Princip vilde bringes i Fare ved Benaadningen, da slige
Sager, som den nærværende, i alle Tilfælde maatte betragtes fra en
anden Side end almindelige Lovgivningssager, og da endeligen en Mino
ritet i Statsraadet, hvilket ved Referatet var at meddele Hans Majestæt,
havde stemt for Benaadning.
Ligeledes vedtoges, at den Form, hvori en Kongelig Resolution i
begge Tilfælde herefter var at afgive, hvor Nogen var indstillet til Be
naadning, af Justitsministeren var at tage under Overveielse.
Indenrigsministeren [Rosenørn] bemærkede derefter, at der til
Lovforslaget om Afhændelsen af det til Lehn etc. hørende Bøndergods
var stillet følgende Amendementer, om hvilke han ønskede Statsraa
dets Mening:
Til § 5, No. 14 af I. A. Hansen, at der efter »Forpligtelser« tilføies
»hvorimod Debitorerne kunne afbetale Afdrag fra 100 Rbd. eller den
hele tilbagestaaende Kjøbesum, naar de et halvt Aar iforveien lovligen
have opsagt samme«. Statsraadet fandt Intet at erindre mod dette
Amendement.
Ligeledes til § 5, No. 14 af L. Hansen: at der til Slutningen af §’en
tilføies: »eller indskydes i Statskassen til Forrentning mod 4 % aarlig
Rente«.
Da Finantsministeren [Sponneck] erklærede, at han ikke ønskede
at gaae ind herpaa, og at det desforuden stred mod Loven om den svæ
vende Gjæld, var Statsraadet enigt i, at dette Amendement var at til
bagevise.
Det Samme vedtog Statsraadet om den af Gleerup og I. A. Hansen
under No. 18 foreslaaede Indskuds-Paragraph mellem §§ 4 og 5, be
træffende Salget af et Fæstested til Andre end den afgangne Fæsters
Børn og Svigerbørn; dog vedtog Statsraadet ei nærmere at tage nogen
Bestemmelse om, hvad der med Hensyn til dette Amendement var at
foretage, forinden Conseilpræsidenten var tilstede.
Mødet blev derpaa hævet.

A. W. Moltke.
/ Paa Kammerherre Lundings Vegne
J. Liebe.
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Møde i statsrådet lørdag d. 30. november 1850.

Aar 1850, den 30te November, var Statsraadet samlet. Conseilpræsi
denten var formedelst Sygdom fraværende. Justitsministeren præside
rede.
Forhandlingerne angaaende Pensions- og Invalideloven for MilitærEtaternes Underklasser fortsattes, i hvilket Øiemed Generalkrigscommissær Viborg, Conferentsraad Holm og Justitsraad Christensen vare
tilstede.
Justitsraad Christensen refererede.
§ 15 vedtoges med den Modification, at Slutningen efter Ordene:
»Statens særlige Forsorg« udgaaer, og istedetfor tilføies: »forsaavidt
de dertil ere trængende«.
§ 16 vedtoges.
Ved § 17 bemærkede Finantsministeren [Sponneck], at det forekom
ham hensigtsmæssigere at bestemme Enkens Pension til bestemte Pro
center af den Pension, Manden enten havde nydt eller var qvalificeret
til at nyde. Han foreslog 25 %, da Pensionsloven som det Høieste fast
satte 30 %.
Krigsministeren [Hansen] og Marineministeren [van Dockum] vo
terede for 30 % paa Grund af Pensionernes Ringhed.
Da imidlertid de andre Ministre tiltraadte Finantsministerens For
slag, enedes Statsraadet om følgende Redaktion af
§ 17: »Pensioner for Enker efter de i § 2 ommeldte Bestillingsmænd
bestemmes til % af den Pension, som Manden selv nød, eller hvortil
han vilde have været berettiget«.
§ 18 bestemtes at udgaae.
§ 19 omredigeres i Henhold til § 17.
I § 20 forandredes og nedsattes Skalaen saaledes:
For 1ste Klasse 30 til 80 Rbd.
For 2den—4de Klasse 15 til 50 Rbd.
For 5te og 6te Klasse 10 til 30 Rbd.
§ 21 vedtoges med den i Henhold til den forrige § vedtagne For
andring.
§ 22 omredigeredes i Henhold til § 13.
§§ 23 og 24 vedtoges.
§§ 25, 26, 27, 28 og 29 bortfaldt og i deres Sted indsattes en Para
graph, saalydende:
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»Børn efter invalide og faldne Krigere tilstaaes samme PensionsAdgang som den, der ifølge den almindelige Pensionslov tilkommer
Børn efter Embedsmænd, saavel medens Moderen lever, som ogsaa
naar hun er død«.
Bestemmelserne i § 30 overførtes til den extraordinære Invalideunderstøttelse.
§§ 31, 32, 33, 34 og 35 bortfaldt.
§ 36 forbliver staaende, men fremhæves ved at give den et No. som
en Hovedafdeling for sig.
Justitsrådd Christensen meddelte derefter Commissionens Anskuel
ser betræffende det Hensigtsmæssige i at henvise Forsyningen med
kunstige Lemmer, og den eventuelle Oprettelse af Invalidestiftelser
eller Boliger, til det extraordinære Invalidefond; hvori Statsraadet er
klærede sig enigt.
Generalkrigscommissær Viborg, Conferentsraad Holm og Justitsraad Christensen fratraadte derpaa.
Protokollerne af 30te August samt 3die, 7de, 10de, 13de og 17de
September oplæstes og ratihaberedes.
Mødet blev derpaa hævet.
A. W. Moltke.

/ Paa Kammerherre Lundings Vegne
J. Liebe.

Møde i statsrådet mandag d. 2. december 1850.

Aar 1850, den 2den December, var Statsraadet samlet.
Conseilpræsidenten var ved Sygdom hindret i at være nærværende.
I hans Forfald førte Justitsministeren Forsædet. Protokollen førtes af
Justitsraad Liebe.
Referatet af Sagen angaaende Pensionering af Militær-Etaternes
Underklasser og Invaliderne fortsattes med den Del af Commissionens
Betænkning, som angaaer de offenlige og private Fonds, om hvis Bi
drag til bemeldte Pensionering der kunde være Spørgsmaal; i hvilken
Anledning Conferentsraad Holm, Generalkrigscommissær Viborg og
Justitsraad Christensen vare tilstede.
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Det første Fond, som af Commissionen var gjort til Gjenstand for
Overveielse i den nævnte Henseende, var Søqvæsthuset.
Efterat Generalkrigscommissær Wiborg havde givet en historisk
Udsigt over denne Stiftelse og dens Fonds, og efterat det var gjort til
Gjenstand for Discussion, hvorvidt disse ad Lovgivningensveien vilde
kunne inddrages til Fordel for den paagjældende Pensionering, blev
Resultatet af Statsraadets Forhandlinger, at nogen endelig afgjørende
Bestemmelse i saa Henseende ikke kunde tages, forinden der var forudgaaet en uhildet, udførlig og speciel Undersøgelse af, hvorvidt og
ialtfald for hvor stor en Del der tilkom Stiftelsen en saadan privat
Charakter, at der ikke ad Lovgivningsveien kunde gribes saaledes ind,
at dens Fonds henlagdes til det nu paatænkte Øiemed.
Det vedtoges derfor, at der igjennem Justitsministeriet skulde, paa
Finantsministeriets nærmere Anmodning, udfærdiges Commissorium
for en Undersøgelsescommission med det nævnte Hverv, hvilken Com
mission da maatte foretage en fuldstændig og nøiagtig Opgjørelse og
gjøre et derpaa støttet Forslag om Sagens Ordning.
Imod Nedsættelsen af en saadan Undersøgelsescommission erklæ
rede Generalkrigscommissær Wiborg paa Søqvæsthus-Direktionens
Vegne, at han Intet fandt at erindre, og samme Erklæring afgav Marine
ministeren [van Dockum] for sit Vedkommende.
Efter det Udfald, som Sagen saaledes foreløbigen fik, vilde der i
Lovudkastet angaaende Pensioneringen af Militær-Etaternes Under
klasser og Invaliderne for Søqvæsthusets Fonds Vedkommende nu kun
kunne foreløbigen opføres som Bidrag til bemeldte Pensionering de af
Direktionen tilbudte 8000 Rbd. aarligen, med Forbehold af det Resultat,
som den nærmere endelige Opgjørelse vilde give.
Hvad dernæst angik det næste af Commissionen omhandlede Fond,
Søetatens Fattigkasse, da vedtog Statsraadet, at dette mindre betyde
lige Fond vilde blive at holde udenfor nærværende Sag og være at
gjøre til Gjenstand for særskilt Forhandling mellem Finansministe
riet og Marineministeriet.
Med Hensyn til Understøttelsesfondet af 2den April 1801 fandt
Statsraadet det nødvendigt, at, forinden Bestemmelse om dette Fond
toges, Akterne angaaende dets Oprindelse tilveiebragtes.
Til et lignende Resultat kom Statsraadet i Henseende til det føl
gende Fond: Søetatens militære Pensionskasse, idet der nemlig ikke
forelaae tilstrækkelige Oplysninger om den egenlige Sammenhæng med
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Oprindelsen til dette Fond, saa at det ikke kunde sees, om Fondet hid
rørte fra frivillige private Bidrag eller om ikke snarere fra et Konge
ligt Paabud.
Hvad fremdeles Krigshospitalskassen angik, da var Statsraadet med
Commissionen enigt i, at den gik ind under det paatænkte almindelige
Fond, imod at Statskassen overtog samtlige bemeldte Kasse paahvi
lende Byrder.
Det næste Fond, som kom under Spørgsmaal, var Fondet under
Commissionen til Understøttelse for Qvæstede og Efterladte.
Efter hele den Oprindelse, som dette Fond skylder sin Tilværelse,
fandt Statsraadet, at Fondet ikke kunde inddrages under det alminde
lige Invalidefond paa anden Maade, end at det holdtes separat og kun
anvendtes til Invalideforsørgelscn, men saaledes at ikke alene Fondets
Renter brugtes til dette Øiemed, men at hertil ogsaa toges af Capitalformuen efter nærmere Forslag i hvert Aars Finantslov.
Conferentsraad Holm refererede derefter de Paragrapher af Lov
udkastet, som angik Bestyrelsen af det paagjældende Pensions- og
Forsørgelsesvæsen.
Ved disse Paragrapher fandtes Intét at erindre, kun at Statsraadet
med Finantsministeren erklærede sig enigt i, at der istedetfor 1 Med
lem paa Finantsministeriets Vegne og een administrerende Direktør
alene sættes: een administrerende Direktør, som udnævnes af Finantsministeriet, og som tillige bliver Formand, idet Finantsministeren
[Sponneck] nemlig antog, at det finantsielle Hensyn tilstrækkeligt vilde
paa denne Maade kunne ventes varetaget.
Mødet blev derpaa hævet.

A.W. Moltke.
/ J. Liebe.

Møde i statsrådet tirsdag d. 3. december 1850.

Aar 1850, den 3die December, var Statsraadet samlet. Da Conseil
præsidenten var fraværende, præsiderede Justitsministeren.
Protokollerne for Møderne fra 20de September inch indtil 25de Oc
tober excl. oplæstes og ratihaberedes.
Udenrigsministeren [Reedtz] meddelte de sidste politiske Efterret
ninger, deriblandt en Skrivelse fra Fyrst Schwarzenberg til Vrintz,
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hvori det anbefales os >at udtale os, førend Executionstropperne kom
me«. Han vilde med Hensyn herpaa ei endnu forelægge Statsraadet
noget bestemt Forslag, men foreløbigen conferere med Baron Pechlin
og Grev Criminil, og da ei bortsende Noget forinden han havde forelagt
det for Statsraadet. Han var iøvrigt af den Formening, at først naar
Executionstropperne stode paa Grændsen, var det Tid til at udgive en
Proklamation. Han ønskede iøvrigt saavel at høre Statsraadets Mening
herom som om, hvorvidt det for at paaskynde Pacificationen maatte
være rigtigt at antyde, at Armeens defensive Stilling var uholdbar, og
at man blev nødt til at gaae over i det Offensive, hvis Holsten ei blev
pacificeret, ligesom han ogsaa henstillede, om ei en ny Appel til Eng
land og Frankrig burde finde Sted. Han tilføiede, at England pressede
stærkt paa, at Regjeringen skulde udtale sig ligeoverfor Holsten.
Finantsministeren [Sponneck] bemærkede, at Grev Criminil altid
insisterede paa, at man burde give Tilsagn, men han kunde jo ei mere
kjende Tilstanden i Holsten end Regjeringen, altsaa heller ingen paalideligere Dom have om et Tilsagns Nødvendighed. Han maatte be
mærke, at ingen tydsk Fyrste havde givet noget forsonligere Tilsagn,
end det Kongen havde givet i Manifestet.
Forøvrigt maatte han med Hensyn til den Meningsyttring af Cultus
ministeren og Grev Criminil, som nu var under Cirkulation, bemærke,
at han ønskede, at man kunde komme til et Resultat. Men han kunde
ingenlunde billige, at man satte Ministeriets Vedbliven paa Spil for at
føie de fremmede Gesandter i deres paapressende Forlangender, og
han maatte tilraade at henvise til Manifestet og meddele dem, at man
Intet havde at udtale, før Pacificationen var bragt istand.
Udenrigsministeren [Reedtz] maatte finde det nødvendigt, at Re
gjeringen enedes om, hvad den vilde, for at kunne udtale det, naar det
Tidspunkt kom, hvor denne Udtalelse var nødvendig, da dette Tids
punkt meget snart kunde komme. Uden dette vilde man heller ikke
kunne faae en dansk Commissær til Holsten.
Cultusministeren [Madvig] maatte ogsaa dele denne Mening, da en
Udtalelse saameget snarere kunde blive nødvendig, som det ei blot var
de fremmede Gesandter men deres Kabinetter, der trængte paa en
Udtalelse.
Minister Clausen fandt ogsaa et presserende Moment i Forbunds
forsamlingens Instruction, som truer med status quo ante. Dersom vi
altsaa ei itide kunde gjøre det fatteligt for de store Magter, at denne
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vil være til Danmarks Fordærvelse, saa drives vi efterhaanden tilbage
til den.
Finantsministeren [Sponneck] bemærkede, at om end Intet desangaaende var berørt i Forbundsdagens Instruction, vilde denne Myndig
hed dog, saasnart Holsten var pacificeret, optræde i en moderat slesvigholstensk Retning. Men det, vi vilde vinde ved Pacificationen, vilde
være, at vi havde en regulær Armee og ei Insurgenter ligeoverfor os,
og altsaa nu kunde begynde ordenlige Underhandlinger og formindske
vor Armee. Han maatte derfor vedblivende stemme for at nægte at ud
tale sig. Østerrig vilde for Ruslands Skyld dog være nødt til at inter
venere. Udtalte man sig, da vilde een af to Dele ske: enten vilde Mi
nisteriet enes om at udtale sig aldeles i den hidtil fulgte Retning, saa
vilde dette være et Paaskud for Østerrig til at afholde sig fra Inter
ventionen, eller Ministeriet kunde ikke enes, og et nyt vilde da maatte
dannes, som ei kunde holde sig ligeoverfor Rigsdagen.
Cultusministeren [Madvig] maatte ansee det for aldeles nødven
digt, navnligen med Hensyn til Udenrigsministeren, at Ministrenes for
skjellige Anskuelser kom til at staac klart for hinanden.
Finantsministeren [Sponneck] fandt det ogsaa rigtigst, at man
lærte det Punkt at kjende, hvortil, og ei længere, man kunde gaae
sammen.
Minister Clausen maatte ansee 3 Ting for absolut nødvendige:
1) At vide hvorvidt Ministeriet kan gaae sammen.
2) At sikkre os en fremtidig Virksomhed ved en Reservation mod
F orbundsinstructionen.
3) Ei ved nogen foregribende Udtalelse at lægge Hindringer iveien for
Pacificationen.
Udenrigsministeren [Reedtz] bemærkede, at han var betænkt paa
en Reservation i Frankfurt imod Instructionen, men agtede først at
stille den i en Skrivelse til det østerrigske Kabinet. løvrigt havde
han allerede skrevet til Kammerherre Bülow at henholde sig til Londonner-Protokollen.
Finantsministeren [Sponneck] meddelte, at der havde meldt sig en
Kjøber til Hald, som indrømmede fordelagtige Vilkaar, og at han i
den Anledning vilde forelægge Rigsdagen et Lovforslag. Hvilket Stats
raadet billigede.
Indenrigsministeren [Rosenørn] meddelte derefter, at det i sidste
Statsraadsmøde af ham omtalte Ændringsforslag af Gleerup og I. A.
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Hansen (No. 18), angaaende en ny Indskuds-Paragraph i Loven om Af
hændelse af Bøndergods fra Lehn, Stamhuse etc., var i Rigsdagen gaact
igjennem med en Majoritet af 8 Stemmer.
Efterat Justitsministeren [Bardenfleth] havde udhævet Nødvendig
heden af at vise denne § tilbage, som gik ud fra det Princip, at Fæste
bonden var Medeier i Fæstet, vedtoges det, at Indenrigsministeren imorgen stiller et Ændringsforslag, hvorved denne § atter udgaaer.
Indenrigsministeren [Rosenørn] meddelte derefter, at han til § 4
af samme Lovudkast vilde, for at bringe Indskuds-Paragraphcn ud,
stille det Ændringsforslag: >at af de indkomne Kjøbesummer, tilfalder
Fideicommisbesidderne, naar Afhændelsen sker til Fæsterne, Børn
etc., 10 %, og andre 10 %, hvis det kan udredes af det, som Kjøbesummen overstiger Minimum efter § 2, men i andre Tilfælde kun
5 % ; men sælges Fæstegaarde i fæsteledig Stand til andre end Børn
etc., da tilfalder hele Kjøbesummen Lehnet«.
Justitsministeren [Bardenfleth] kunde ei have Noget imod et saadant Amendement at indvende, uagtet han ei havde forstaaet Inden
rigsministerens tidligere Yttringer i denne Retning, saaledes som de
nu udtaltes; men han troede ei, at dette vilde tilfredsstille Bondeven
nerne, hvem det var om at gjøre at faae en Anerkjendelse af Fæste
bøndernes Medeiendomsret udtalt.
Derefter refererede Indenrigsministeren [Rosenøm],at Committeen
havde afgivet sin Betænkning over Forslaget til et Tillæg til Loven
angaaende Jords Afstaaelse til Fattighuse etc., og at Committeens Majo
ritet var kommet til det Resultat at ansee den som unødvendig, hvor
imod Minoriteten anbefalede den. Indenrigsministeren kunde for sit
Vedkommende ei udtale, at der ei var Trang til en saadan Lov, idet
han støttede sig paa: 1) Amtmændenes Erklæringer, 2) den Stigen i
Antallet af jordløse Dagleiere, som Folketællingerne udviste, og 3) det
ufordelagtige Forhold med Hensyn paa uægte Fødsler, hvori Landet
stod til Kjøbstæderne.
Justitsministeren [Bardenfleth] vilde aldeles være af Indenrigs
ministerens Anskuelse, dersom en saadan Lov var nødvendigt for at
modarbeide det herskende System, at uddrive de Fattige, men han
maatte være af den Formening, at de allerede givne Love hertil vare
aldeles tilstrækkelige, og altsaa paa det Bestemteste paastaae, at denne
Tillægslov burde tilbagevises, indtil det viste sig, at de tidligere Be
stemmelser vare utilstrækkelige. Endeligen maatte han med Hensyn
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paa de enkelte Bestemmelser finde det mindre rigtigt, at § 7 paalagde
Amtmanden en Byrde, som syntes denne Embedsmand uvedkom
mende. Han maatte ogsaa være af den bestemte Mening, at Lovforsla
get vilde falde i Landsthinget, og Regjeringen vilde da komme i en
skjæv Stilling til det conservative Partie.
Finantsministeren [Sponneck] maatte dele den Anskuelse og kunde
ikke see, at der kunde være Noget til Hinder for ei at gaae ind paa
et Lovforslag, som ei hidrørte fra Regjeringen,og imod hvilket Committeens Pluralitet havde udtalt sig.
Indenrigsministeren [Rosenørn] antog saaledes, at det vilde være
rigtigst under Discussionen at udhæve Betænkelighederne ved de en
kelte Paragrapher, at anerkjende Muligheden af Forordningens Gavn
lighed, men at udtale sig for at udsætte den, indtil Beviser for dens
Nødvendighed forelaae. Hvilket Statsraadet billigede.
Mødet blev derpaa hævet.
A.W. Moltke.

/ Paa Kammerherre Lundings Vegne
J. Liebe.

Møde i statsrådet fredag d. 6. december 1850.

Aar 1850, den 6te December, var Statsraadet samlet. Conseilpræsi
denten var fraværende formedelst Sygdom. Justitsministeren præsi
derede.
Finantsministeren [Sponneck] refererede, at han havde foranstal
tet en Postgang mellem Warnemünde og Gjedscr, saalænge Vinteren
varede. Han havde ogsaa sat sig i Forbindelse med det hamborgske
Dampskibsselskab for at tilveiebringe en Dampskibsforbindelse mel
lem Vestkysten og Cuxhafen; men da de stillede Fordringer vare høist
ublue, da den slesvigske Regjering Intet dertil vilde bidrage, da saavel
Marineministeren som Capitain Irminger havde udtalt den Mening, at
Isen der vilde lægge Hindringer iveien til samme Tid, som ved Gjedser
og Warnemünde, og da det endeligen ei kunde garanteres, at Damp
skibet ei kunde blive opbragt af Insurgenternes armerede Fartøier, saa
ønskede han at vide, om Statsraadet havde Noget imod, at han opgav
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Arrangementet og sendte Dampskibsselskabet i Hamborg et Afslag paa
dets Fordringer. Statsraadet havde Intet derimod at erindre.
Udenrigsministeren [Reedtz] forelæste dernæst et privat Brev fra
Grev Reventlow i London betræffende Radowitz’s Ankomst og Ophold
dersteds.
Protokollerne af 25de, 28de og 30te October samt 5te og 19de No
vember oplæstes og ratihaberedes.
Derefter fortsattes Behandlingen af Pensions- og Invalideloven for
Underklasserne.
Generalkrigscommisær Viborg, Conferentsraad Holm og Justitsraad Christensen vare tilkaldte.
Med Hensyn til de Bestemmelser, der hidtil havde gjældt for Land
etaten betræffende de med Hæderstegnet for 12 og 20 Aars Tjeneste
forbundne Fordele, og for Søetaten med Hensyn paa Medaillen for 25
Aars Tjeneste, vedtoges det, at det skulde forblive som hidtil.
Efterat dernæst Generalkrigscommissær Wiborg havde udviklet, at
Søetatens Underklasser havde ved Capitulationcns Underskrift erholdt
Tilsagn om den nu gjældende Pensionering, og at der saaledes efter
hans Mening tilkom dem en contraktmæssig Berettigelse til denne,
blev det stillet til Votering, om Marineministerens Forslag var at til
træde: at nemlig de, som havde tjent i 20 Aar, skulde være berettigede
til Pensionering efter det gamle Reglement, hvorimod denne Beretti
gelse bortfaldt for de Øvrige.
Statsraadets Pluralitet: Udenrigsministeren [Reedtz], Krigsministe
ren [Hansen], Marineministeren [van Dockum], Cultusministeren
[Madvig], Indenrigsministeren [Rosenørn] og Justitsministeren [Bar
denfleth] stemte for, at de, som havde tjent 20 Aar, pensioneredes
efter de ældre Regler.
Finantsministeren [Sponneck] og Minister Clausen dissenteredc
dels paa Grund af, at de ei kunde anerkjende noget Contraktsforhold,
da det Tilsagn, der var givet Søetatens Underklasser, ei var givet i en
mere bindende Form end det, der gives ved enhver Kongelig Forord
ning, der er Forandring underkastet, dels fordi der ei forelaae nogen
Oversigt over de Omkostninger, som derved vilde forvoldes.
Justitsministeren [Bardenfleth] maatte ansee det for grundet paa
Retfærdighed, at Bestemmelsen udstraktes til dem, som vel ei havde
tjent i 20 Aar, men indgaaet en Capitulation, der strakte sig udover
dette Tidsrum.
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Udenrigsministeren [Reedtz] bemærkede, at deres Berettigelse
maatte kunne afgjøres ved Lands Lov og Ret.
Statsraadets Pluralitet stemte for, at en saadan udvidende Bestem
melse ei optoges.
Krigsministeren [Hansen], Marineministeren [van Dockum] og Ju
stitsministeren [Bardenfleth] dissenterede.
Justitsraad Christensen forelagde derpaa en ny udarbeidet Skala for
Underklassernes Pensionering til at remplacere den i § 4 indeholdte.
Statsraadet besluttede, i Medfør af den forelagte Skala, at Pensio
neringen var at bestemme saaledes:

1ste Klasse. .
2den — . .
3die — . .
4de — . .
5te — . .
6te
— ..

Minimum:

Aarlig Stigning:

Maximum:

140 Rbd.
80
70 60 50 40 -

7 Rbd.
4
3% 3
2y2 2

280 Rbd.
160 140 120 100 80 -

Paa et derom af Justitsraad Christensen oplæst Forslag vedtog
Statsraadet som Norm for Invalidernes Pensionering:
1) for Invalider af 1ste Klasse:
1ste Afdeling fra 360Rbd. til 480 Rbd.
2den
—
250
- - 300 3die
—
70
- - 250 -

2) for Invalider af 2den Klasse:
1ste Afdeling fra 210 Rbd. til 270 Rbd.
2den
—
- 140
- - 180 3die
—
- 40
- - 140 -

3) for Invalider af 3die Klasse:
1ste Afdeling fra 180 Rbd. til 240 Rbd.
2den
—
- 130
- - 150
3die
—
- 35
130
-
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4) for Invalider af 4de Klasse
Iste Afdeling fra 150 Rbd. til 200 Rbd.
2den
—
- 100
- 130
3die
—
30
- 110
5) for Invalider af 5te Klasse :
1ste Afdeling fra 130 Rbd. til 170 Rbd.
- - 110
2den
—
90
3die
—
25
- - 90
6) for Invalider af 6te Klasse :
1ste Afdeling fra 100 Rbd. til 140 Rbd.
- - 90 2den
—
70
- 70 3die
—
- 20

Efter Generalkrigscommissær Wiborgs Referat besluttede Statsraa
det, at de for Søetatens Vedkommende nævnte Betjente af 1ste Klasse,
der nu vare i Tjenesten og oprykkedes til Embedsmænd, skulde reser
veres den Ret, at de ei i sin Tid erholdt mindre Pension end den, de
som henregnede til Underklasserne vare berettigede til.
Efterat de enkelte i 1ste Klasse henførte Betjeninger i Søetaten
havde været underkastet en Discussion med Hensyn til deres Qualifi
cation til at hæves til Embedsstillinger, paatog Marineministeren [van
Dockum] sig at udarbeide et nærmere Forslag i denne Henseende.
Derefter meddelte Justitsraad Christensen en Oversigt over den
Forøgelse i Udgifter, som det foreliggende Lovudkast kunde calculeres
at ville bevirke, tilligemed en Oversigt over de Midler, der vare dispo
nible til at dække denne Merudgift.
Indenrigsministeren [Rosenørn] meddelte derefter, at Krigsmini
steren efter en Anmodning fra General Krogh havde forlangt indkaldt
alt det vaabenøvede Forstærkningsmandskab ligened til 1837 og af
det ikke Vaabenøvede 3000 Mand.
Efterat Justitsministeren [Bardenfleth] havde udhævet de Ulem
per, som deraf vilde flyde for Landbefolkningen, og den Misnøje, det
vilde vække, og Udenrigsministeren [Reedtz] havde gjort opmærksom
paa det mindre gode Indtryk, en saadan Indkaldelse vilde tilveie
bringe i Udlandet, foreslog Finantsministeren [Sponneck], istedetfor
de 1900 Mand, hvortil den ommeldte Udskrivning af det vaabenøvede
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Forstærkningsmandskab vilde beløbe sig, at sende et lignende Antal
af Rekrutskolernes bedste Elever til Slesvig, indtil Begivenhedernes
Gang viste, at en Indkaldelse af Forstærkningsmandskabet var nød
vendig. Da under Discussionen denne Mening understøttedes af Plura
liteten af Ministrene, gik Krigsministeren [Hansen] ind paa at ud
sætte den endelige Afgjørelse af Sagen indtil i næste Uge.
Justitsministeren [Bardenfleth] oplæste derefter tvende Lovudkast
angaaende Udskrivningsvæsenets Omordning og om Sessions- og
Lægdsvæsenet i Kjøbenhavn. Hvilke Lovudkast Statsraadet billigede,
at Justitsministeren forelagde Rigsdagen.
Med Hensyn paa den af Grundtvig bebudede Interpellation: »hvor
vidt Indenrigsministeren troer, at Kongens udtrykkelige Samtykke er
nødvendig til Forlængelsen af Rigsdagens Møder udover de i Grund
loven nævnte tvende Maaneder«, meddelte Indenrigsministeren [Ro
senørn], at han agtede at besvare den i Overensstemmelse med Ord
betydningen i Grundlovens § 24: »Uden Kongens Samtykke kan Rigs
dagen ei blive længere sammen end 2 Maaneder«. Dersom det Spørgsmaal skulde stilles, om Rigsdagen da skulde gaae fra hinanden, naar
et saadant Samtykke ei indløb, vilde han udtale, at han ei kunde ind
lade sig paa et Tilfælde, som ei forelaae. Hvilket Statsraadet bifaldt.
Mødet blev derpaa hævet.

A. W. Moltke.
/ Paa Kammerherre Lundings Vegne
J. Liebe.

Møde i statsrådet tirsdag d. 10. december 1850.

Aar 1850, den 10de December, var Statsraadet samlet. Conseilpræ
sidenten var fremdeles fraværende. I hans Forfald førte Justitsmini
steren Forsædet. Protokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Udenrigsministeren [Reedtz] gjorde Statsraadet bekjendt med de
seneste Efterretninger fra Udlandet og meddelte navnlig Indholdet af
en Depeche fra Kammerherre Bülow angaaende Olmützer-Conferentsen.
Finantsministeren [Sponneck] maatte, som Sagerne nu stode og
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navnlig efter de Efterretninger, der nu forelaae om Udfaldet af Olmützer-Conferentsen, erklære, at det var paa høie Tid, at Regjeringen op
hørte med den exspectative Politik, som den hidtil havde fulgt, og
presserede en Afgjørelse. Idet der imidlertid ikke i denne Henseende
vilde, paa Grund af Conseilpræsidentens Fraværelse, kunne tages
nogen Beslutning i nærværende Møde, vilde han for Øieblikket ind
skrænke sig til at rette det Andragende til Udenrigsministeren, at der
hos den russiske Regjering uopholdeligen insisteres paa, at den For
haling, som den danske Sag havde lidt og sandsynligvis fremdeles
vilde lide, kunde gjøre det nødvendigt for Danmark at forlange selv
at pacificere Holsten, og at det Eneste, der vilde kunne gjøre, at Dan
mark afstod herfra, vilde være, om det ved Subsidier blev hjulpet til
endnu i længere Tid at bære de Byrder, som det medførte at holde
Armeen paa Krigsfod. Han mente, at der nu i Øieblikket var bedre
Anledning, end nogensinde, til at presse paa hos den russiske Regje
ring om Subsidier, og idet de dertil sigtende Skridt stillede sig for ham
som Noget, der kunde blive meget gavnligt, og der ialtfald var ønske
ligt, foreslog han tillige, at den danske Gesandt i Petersborg skulde
bemyndiges til, naar det rette Øieblik kom, at stille et formeligt An
dragende i saa Henseende til den russiske Regjering.
I denne Anledning maatte Udenrigsministeren [Reedtz] erklære,
at saalænge der endnu ikke forelaae nogen officiel Meddelelse om Ud
faldet af Olmützer-Conferentsen, kunde han ikke lade nogen officiel
Note i den af Finantsministeren omhandlede Retning afgaae til Ge
sandten i Petersborg, hvorimod han underhaanden vilde præparere
denne med Hensyn til det paagjældende Punkt.
Krigsministeren [Hansen] satte det i forrige Møde discutterede
Spørgsmaal om Indkaldelsen af flere Tropper under fornyet Over
veielse.
Efterat det navnligen af Udenrigsministeren [Reedtz] var blevet
bemærket, at det vilde være meget hensigtsmæssigt at gjøre en saadan
Demarche, naar det kunde ske samtidigt med en Trudsel til de frem
mede Magter, om at Danmark selv vilde pacificere Holsten, men ogsaa
først da, og efterat flere af de øvrige Ministre havde udtalt sig i
samme Retning, vedtoges det, at der ikke i nærværende Møde blev
at tage Beslutning om den af Krigsministeren foreslaaede Indkaldelse.
Imod at Loven om de ifølge Krigsskatloven af 15. Mai 1850 § 10
udstedte Creditbeviser, hvilken Lov er af begge Rigsdagens Thing ved-
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tagen i den Form, hvori den er kommen fra Regjeringen, forelægges
til allerhøieste Sanction, fandt Statsraadet Intet at erindre.
Finantsministeren [Sponneck] bemærkede, at det var hans Agt
underhaanden at opfordre den fungerende Gouverneur over de dansk
vestindiske Øer, Etatsraad Hansen, til at søge om Entledigelse fra
denne Stilling, men at han, forinden noget Skridt i denne Retning
gjordes, maatte være sikker med Hensyn til Valget af hans Eftermand,
i hvilken Henseende der frembød sig store Vanskeligheder ved at
finde en Mand, der var egnet til under de nærværende Forhold at be
klæde Gouverneurposten. Han havde foreløbigen henvendt sig under
haanden til Generalprocureur, Etatsraad Ussing, om at overtage denne
Post, idet han nemlig havde forudsat, at Statsraadet vilde med ham
være enigt i at ansee denne Mand fortrinlig skikket til den; men
Etatsraad Ussing havde afslaaet Tilbudet. Idet han dernæst fremhæ
vede, at der iblandt Personlighederne paa Øerne selv ikke var Nogen,
som han vilde kunne foreslaae til Gouverneurposten, udtalte han til
lige som sin bestemte Formening, at det, efter de Opgaver, der vilde
være at løse af den Mand, der nu udsendtes som Gouverneur, ikke
gik an at ansætte nogen Militær i Posten, og han nævnte derefter for
Statsraadet følgende Trende som dem, han, efter nøie Overveielse af
de faa Personligheder, der ved denne Leilighed kunde være at vælge
mellem, troede at kunne dvæle ved, nemlig constitueret Amtmand
Heltzen i Apenrade, Etatsraad, Borgermester Olrik i Helsingør og Justitsraad, By- og Herredsfoged Petersen i Hjørring. Han tilføiede der
hos, at han i dette Møde kun foreløbigen havde villet nævne denne
Sag, og at han først i et følgende Møde, naar Conseilpræsidenten var
nærværende, vilde forlange Statsraadets Beslutning. løvrigt vilde det
være ham kjært, om Nogen af Statsraadets Medlemmer vilde nærmere
være betænkt paa at nævne andre Personligheder, som maatte kunne
ansees egnede til at komme paa Valg ved Postens Besættelse.
Cultusministeren [Madvig] henledede ved denne Leilighed Op
mærksomheden paa Høiesteretsassessor, Kammerherre Baron Bretton.
Mødet blev derpaa hævet.
A, W. Moltke,
/ J, Liebe,
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Møde i statsrådet fredag d. 13. december 1850.

Aar 1850, den 13de December, var Statsraadet samlet.
Udenrigsministeren [Reedtz] refererede de seneste politiske Efter
retninger og oplæste en Depeche fra Kammerherre Bülow i Frankfurt,
en anden sattes under Cirkulation, tvende Skrivelser fra Kammerherre
Bielke i Berlin af 9de og 10de December, samt meddelte, at OlmützerPunctationerne nu officielt vare meddelte, og oplæste i denne Anled
ning Copien af en Skrivelse fra Fyrst Schwarzenberg til Baron Vrintz.
Efterat Minister Clausen havde udtalt sig om det Ønskelige i, at
Kammerherre Bülow instrueredes til at slutte sig til Fyrst Gortscha
kow, navnlig paa Grund af dennes Udtalelse om Fortolkningen af For
bundsbestemmelsen af 17de September 1846, bemærkede Udenrigs
ministeren [Reedtz], at han i næste Statsraadsmøde agtede at fore
lægge et Udkast til en Instruction for Kammerherre Bülow.
Krigsministeren [Hansen] henledte Opmærksomheden paa, at
Fyrst Schwarzenbergs Skrivelse ikke indeholdt tilfredsstillende Yttringer betræffende Executionen i Hertugdømmerne, og at den aldeles ikke
berørte Statholderskabets Afsættelse.
Justitsministeren [Bardenfleth] meddelte derefter, at han til aller
høieste Stadfæstelse agtede at forelægge Lovudkastet angaaende en
Modification af Landboernes Forpligtelse til i Medfør af Forordnin
gen af 29de Februar 1792 § 28 at rydde Brandsteder. Hvorimod Stats
raadet Intet fandt at erindre.
Med Hensyn til de Committeebetænkninger, der af Folkethingets
Finantscommittee vare i Korrektur-Aftryk tilstillede Justitsministe
ren, Cultusministeren og Udenrigsministeren for deres Ministeriers
Vedkommende, bemærkede Justitsministeren [Bardenfleth], at Er
statningen for Dommerkornet, som i Ministeriets Budget af Finants
ministeren var anslaaet calculatorisk til 15,000 Rbd., snarere havde
vist sig at være for lavt ansat og at maatte ansættes til 21,000 Rbd.;
hvilket var blevet Finantscommitteen meddelt. Uagtet det nu maatte
være baade Regjeringens og Rigsdagens Hensigt, at Dommerne erholdt
et retfærdigt og billigt Æqvivalent, var dog Committeen ikke alene
ikke gaaet ind paa denne Berigtigelse, men havde endog tilføiet denne
Post den Bemærkning: »bortfalder ved Vacance«, uagtet Rigsdagen i
forrige Møde havde tiltraadt Evalueringen af Dommerkornet til et
Pengebeløb.
6
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Ministeren udtalte i denne Anledning, at han ansaae det af Committeen stillede Forslag for at være af den Beskaffenhed, at han ligeover
for Dommerstanden ikke kunde Andet end paa ethvert Stadium mod
sætte sig samme. Hvilket Statsraadet billigede.
Justitsministeren [Bardenfleth] meddelte derefter, at Committeen
havde nedsat de for Kystpolitiet anslaaede Udgifter fra 4,400 Rbd. til
2,000 Rbd.
Efterat have udviklet Nødvendigheden af Kystpolitiets Oprethol
delse paa flere Strækninger af den sjællandske Kyst og bragt i Erin
dring, at Committeen havde foreslaaet denne Nedsættelse, uagtet det var
udtalt, at Omkostningerne efterhaanden vilde blive nedsatte, maatte
han ansee sig forpligtet til paa det Bestemteste ligeledes at modsætte
sig denne Forandring. Hvori Statsraadet erklærede sig enigt.
Endelig gjorde Justitsministeren [Bardenfleth] opmærksom paa
det Ugrundede i, at Committeens Minoritet havde charakteriseret Arkiv
væsenets Tilstand som »maadelig og dog kostbar«, og meddelte, at
han agtede at motivere denne Yttrings Grundløshed og paa det Bestem
teste at tilbagevise den. Hvori Statsraadet erklærede sig enigt.
Cultusministeren [Madvig] bemærkede derefter, at han ogsaa for
sit Vedkommende havde modtaget Committeens Betænkning.
Forsaavidt denne gik ud paa at indskrænke den Udgift af 10,000
Rbd., som var udkastet til Afholdelsen af en Kirkeforsamling, med
delte han Statsraadet, at han, saafremt Rigsdagen ei bevilgede en pas
sende Sum til dette Øiemed, vilde see sig nødsaget til at nedlægge sin
Portefeuielle, og at han i Henhold hertil vilde udtale sig i Rigsdagen.
Forsaavidt der var mødt Modstand mod den udkastede Sum af
2000 Rbd. til Forøgelse af Indtægterne for de mindre Præstekald, da
kunde han ei forandre sin Anskuelse om en saadan Forøgelses Nød
vendighed, men troede dog ialtfald under en forandret Form at kunne
føre denne Sag igjennem.
Han maatte imidlertid henlede Statsraadets Opmærksomhed paa
et Spørgsmaal af en mere almindelig Betydning.
Det forekom ham, at man i Folkethinget nærede det Forsæt styk
kevis at bringe Finantsloven under Behandling og at forsøge paa
endnu før Aarets Slutning at bringe enkelte Ministeriers Budget til
Afgjørelse paa en Tid, da det var ham meddelt, at en betydelig Del
af Folkethingsmændene allerede forlod Staden, medens saagodtsom
hele Thingets venstre Side forblev tilstede og saaledes havde Udsigt
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til at kunne opnaae en ikke ubetydelig Majoritet. Da nu Regjeringen
derved riide komme i en vanskelig Stilling, saa maatte han henstille
til Statsraadet, hvad der i denne Anledning var at foretage.
Efterat Minister Clausen havde udhævet Nødvendigheden af, at Finantsloven behandledes i en saa fuldtallig Forsamling som muligt, og
Justitsministeren [Bardenfleth] af at den behandledes under Eet,
gjorde Finantsministeren [Sponneck] opmærksom paa, at man ved
direkte at modsætte sig dens Behandling nu, vilde paadrage sig Be
skyldning for Delagtighed i at trække Rigsdagens Forhandlinger i
Langdrag, ligesom der jo heller ikke forelaae noget Authcntisk om de
ommeldte Rigsdagsmænds Bortreise; han gjorde derhos opmærksom
paa, at Loven jo først nu kom til 2den Behandling.
Statsraadet vedtog derefter ei at foretage videre Skridt, forinden
det foreløbigen havde confereret med Folkethingets Formand.
I Anledning af, at under Pensionslovens Behandling Maximum af
Pensioner i Folkethinget var foreslaaet nedsat fra 3000 Rbd. til 2500
Rbd., stilledes det Spørgsmaal til Afgjørelse, hvilke Skridt der af Mini
steriet i denne Henseende vare at foretage.
Justitsministeren [Bardenfleth] udhævede, at det fra Begyndelsen
foreslaaede Maximum af 4000 Rbd. allerede havde lidt en betydelig
Nedsættelse ved at reduceres til 3000 Rbd., og at det var indlysende, at
Meningen med de foreslaaede Indskrænkninger hovedsageligen ei gik
ud paa Besparelser ved selve Pensionerne, men var grundet i en Be
stræbelse efter at forringe de høiere Embedsmænds Gager. Han maatte
derfor stemme for, at det gjordes til Betingelse for Lovens Contrasignatur, at Landsthingets Forslag angaaende Maximum gik igjennem.
Minister Clausen henholdt sig til det af Justitsministeren meddelte,
idet han yderligere fremhævede, at Amendementet om Nedsættelsen af
Maximum for Pensionerne havde en principiel Charakter, og at der
derigjennem udtalte sig en stor Animositet mod de høitstaaende Em
bedsmand.
Udenrigsministeren [Reedtz] og Krigsministeren [Hansen] sluttede
sig tilligemed Minister Clausen til Justitsministerens Votum.
Finantsministeren [Sponneck] udtalte sig paa given Anledning
derhen, at han, saafremt den Udtalelse, hvorved Spørgsmaalet holdtes
aabent, og for hvilken han voterede, ei førte til det Resultat, at den
foreslaaede Nedsættelse bortfaldt, kun under Forudsætning af, at den
Minoritet, der modsatte sig Nedsættelsen, var betydelig, kunde ansee
e*
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det for rigtigt ei at forelægge Loven til allerhøieste Sanction, da en
Pensionslov for Finantsministeren var af allerhøieste Vigtighed, og
da et længere Savn af en saadan medførte de største Ulemper. Han
maatte derhos tilføie, at han paa det Kraftigste vilde udtale sig imod
den foreslaaede Reduction, men at han maatte forlange, at Modaliteten
af denne Udtalelse overlodes ham.
Conseilpræsidenten [Moltke] satte nu under Votering, om det udtrykkeligen var at udtale, at Pensionsloven ei af Finantsministeren
vilde indstilles til allerhøieste Sanction, saafremt ikke Maximum sattes
til 3000 Rbd., eller om Finantsministeren alene skulde udtale sig paa
en energisk Maade mod denne Nedsættelse, saaledes at Spørgsmaalet
om den endelige Forelæggelse til allerhøieste Sanction holdtes aabent.
Conseilpræsidenten [Moltke], Indenrigsministeren [Rosenørn], Cultusministeren [Madvig] og Marineministeren [van Dockum] erklærede
sig for det af Finantsministeren Foreslaaede; hvorved det ved Stats
raadets Majoritet blev besluttet, at Finantsministeren paa det Bestem
teste udtalte sig imod den foreslaaede Nedsættelse af Pensions-Maxi
mum, dog uden at udtale, at Frafaldelsen af dette Forslag vilde være
en Betingelse for Pensionslovens Forelæggelse til allerhøieste Sanction.
Marineministeren [van Dockum] refererede og motiverede derefter
en forandret Klassificering af de i Udkastet til en Lov om de militære
Underklassers Pensionering, under 1ste Klasse for Søetatens Vedkom
mende tidligere opførte Betjente, af hvilken navnligen flere udgik som
henhørende til Kathegorien af Embedsmænd. Efterat Statsraadet Intet
herimod havde fundet at erindre, bragte samme Minister [van Do
ckum] i Erindring, at det vel allerede i Statsraadet var vedtaget, at de,
som engang havde erhvervet Pensionsrettighed efter de tidligere Be
stemmelser, ikke ved det nuværende Udkasts Emanation som Lov
kunde berøves denne, men at der endnu forelaae en Tvivl med Hensyn
paa de af Søetatens Underklasser, der i Tiden avancerede til Embeds
mænd, idet disse derved mistede deres Ret til at pensioneres efter den
foreliggende Lov, medens deres Berettigelse efter den almindelige Pen
sionslov først vilde holde dem skadesløse for Overgangen efter en lang
Tjenestetid, hvilken de i Almindelighed, som ældre Mænd allerede ved
deres Indtrædelse i Embedsstanden, kun havde ringe Udsigt til at naae.
Efter Finantsministerens [Sponnecks] Forslag enedes man om, at
der tilføiedes en Reservation i Udkastet til Loven, hvorved de, som her
efter fra Underklasserne maatte avancere til Embedsmænd, ved deres
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endelige Afgang, saafremt dette stillede sig fordelagtigere for dem,
berettigedes til at pensioneres efter de for Underklasserne gjældende
Bestemmelser.
Marineministeren [van Dockum] meddelte derefter en Udsigt over
den Styrke, som af Marinen fortiden var i activ Tjeneste.
Indenrigsministeren forlod Statsraadet.
Efterat Conseilpræsidenten [Moltke] havde meddelt, at Indenrigs
ministeren havde indgivet en allerunderdanigst Ansøgning om at ned
lægge sin Portefeuille, besluttede Statsraadet, at det allerunderdanigst
forestilledes Hans Majestæt, at et partielt Ministerskifte under de nu
værende Forhold var meget betænkeligt, og at man maatte antage det
for ønskeligt, at Indenrigsministeren vedblev i sin Function.
Krigsministeren [Hansen] meddelte ligeledes, at han ved Fjendlighedernes Ophør, saaledes som af ham tidligere udtalt, ansaae sit Hverv
for at være endt.
Mødet blev derpaa hævet.
A. W. Moltke.

/ Paa Kammerherre Lundings Vegne
J. Liebe.
Møde i statsrådet tirsdag d. 17. december 1850.

Aar 1850, den 17de December, var Statsraadet samlet.
Conseilpræsidenten [Moltke] oplæste en allerhøieste Skrivelse, i
hvilken Hans Majestæt ønsker Statsraadets besterntere Udtalelse om,
hvorvidt det forelagte Udkast til en Pensionslov hjemler Civillistens
Embedsmænd en bestemt Ret til Pension af Statskassen i Tilfælde af
et Thronskifte, og anmodede derefter Finantsministeren om at udtale
sin nærmere Formening denne Sag betræffende.
Finantsministeren [Sponneck] maatte være af den Formening, at
Pensionsloven ei hjemlede Civillistens Embedsmænd nogen bestemt
Ret til Pensionering af Statskassen, men derimod kun Ret til eventualiter al forlange cn Lov desangaaende forelagt Rigsdagen. At de Em
bedsmænd, der staae i Klasse med Underskriverne af den i sin Tid
fremkomne allerunderdanigste Ansøgning, vare pensionsberettigede i
Lighed med Statens Embedsmænd, derom kunde han ei nære nogen
Tvivl, hvorimod Vanskeligheden vilde opstaae ved de underordnede
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Betjente, ligesom denne i Almindelighed for Eftertiden vilde begrundes
i, at Civillistens Embedsmænds og Betjentes Ansættelse ei er forsynet
med Contrasignatur af en ansvarlig Minister. De nu ansatte Embedsmænd og Betjente maatte det imidlertid staae aabent at faae deres
Berettigelse afgjort ved Domstolene i Henhold til Pensionslovens § 1 ;
hvorimod de herefter Ansatte kom til at henhøre under § 2.
Da Statsraadet tiltraadte Finantsministcrens Anskuelse, vedtoges
det, at Hans Majestæts Forespørgsel allerunderdanigst af Conseilpræ
sidenten besvaredes i Henhold dertil.
Statsraadet erklærede sig med Finantsministeren [Sponneck] enigt
i, at Lovene:
1) Om Udjævning af Toldforskjellen mellem Slesvig og Danmark,
2) Om Ophævelse af Tallotteriet, og
3) Om Embedsmænds Forpligtelse til at sikkre deres Enker Overlevel
sesrenter,
forelægges til allerhøieste Stadfæstelse; men at imidlertid den sidste
Lovs Forelæggelse udsættes, indtil samme kan ske samtidigt med
Forelæggelsen af Pensionsloven.
Conseilpræsidenten [Moltke] meddelte dernæst, at Geheimeconferentsraad Tillisch havde meddelt, at han ei saae sig istand til at ud
skrive yderligere Fourage i Slesvig, og at han derfor maatte andrage
paa, at Conseilpræsidenten satte sig i Forbindelse med Krigsministeren
for at ordne denne Sag. Ligeledes oplæste Conseilpræsidenten et aller
høieste Reskript, hvori Hans Majestæt ønsker, at denne Sag maae
tages under Overveielse.
Krigsministeren [Hansen] refererede Sagens nærmere Omstændig
heder, idet han udhævede, at han havde andraget paa, at der af Sles
vig maatte udskrives 20.000 Tdr. Havre mod en senere fastsat Godt
gjørelse, hvilket han fandt dels hensigtsmæssigst for at undgaae en
længere Transport, dels billigt, da de 3 à 4000 Heste, som Slesvig stil
lede til Armeens Kjørsler, underholdtes af Armeens Fourage. Da Ge
heimeraad Tillisch imidlertid ei havde villet indlade sig herpaa, havde
Krigsministeren besørget Anskaffelsen af Havren i Danmark og for
anstaltet, at den tilskibs blev ført til Aarøsund, Flensborg og Slesvig;
men han saae sig ei istand til at sørge for dens videre Transport gjennem Slesvig, hvilken han maatte forlange udført ved Reqvisition af
Befordring i selve Slesvig. Han oplæste derefter sin tidligere Skrivelse
til Geheimeraad Tillisch, ligesom ogsaa dennes seneste Skrivelse op
læstes.
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Paa Finantsministerens [Sponnecks] Forslag vedtog Statsraadet, at
man i Svaret til Geheimeraad Tillisch henholdt sig til Krigsministerens
tidligere Skrivelse og henstillede til ham at reqvirere den nødvendige
Befordring i Kjøbstædeme, ialtfald med Forbehold af Erstatning efter
de samme Regler, som vare anvendte i Kongeriget.
Justitsministeren [Bardenfleth] meddelte, at han angaaende Lov
udkastet betræffende Afhændelsen af det til Lehn etc. hørende Bønder
gods i Landsthinget ei havde fundet saamegen Modvillie mod den som
§ 5 foreslaaede Indskuds-Paragraph, hvorimod enkelte af de indflydelsesrigcste Medlemmer snarere havde yttret Betænkeligheder ved § 1.
Statsraadet enedes imidlertid om, at der ingen Grund heri forelaae
til at forandre den engang vedtagne Bestemmelse om at fraraade Indskuds-Paragraphen paa det Bestemteste og vedblivende at støtte § 1.
Udenrigsministeren [Reedtz] meddelte derefter de seneste Efterret
ninger fra Udlandet: fra Petersborg af 30te November, fra Hannover af
12te December og Østerrigs og Preussens Indbydelser til Congressen i
Dresden af s. D.; hvilke sidste han oplæste.
Samme Minister [Reedtz] gjorde derefter opmærksom paa, at der
frembød sig de tvende Spørgsmaal, om og hvorledes Regjeringen skulde
beskikke Confcrentsen i Dresden, og om en Commissær var at sende
til Holsten for at træde op ved Siden af den østerrigske og preussiske
Commissær. Da han imidlertid meddelte, at Materialierne til Instruxioner i begge Retninger vare færdige om faa Dage, ønskede han, at Discussionernc om disse Spørgsmaal maatte udsættes, indtil de kunde
føres paa denne Grundvold. Hvorimod Statsraadet Intet fandt at erindre.
Efterat derpaa Udenrigsministeren [Reedtz] havde henstillet til
Statsraadet om, hvorvidt det maatte ansec det for rigtigt, at man anty
dede, at man, saafremt Pacificationcn længere udsattes, vilde see sig
nødt til at gaae angrebsvis tilværks. Noget som han var overbevist
om, at Østerrig vilde frygte for, bemærkede Justitsministeren [Barden
fleth], at i det Tilfælde, at dette skete, maatte man i militær Hen
seende være forberedt derpaa, og at der saaledes under denne Forud
sætning vare overveiende Grunde for at indkalde det Antal øvede og
uøvede Mandskaber af Forstærkningen, som senest af Krigsministeren
var forlangt. Han havde tidligere udtalt, at han ansaae sig, skjøndt
uden for Regelen, beføiet til, uden at forelægge nogen Lov, at indkalde
dette Mandskab, og han maatte antage, at en saadan Indkaldelse vilde
være af væsenlig Betydning for at give den af Udenrigsministeren om
talte Antydning behørigt Eftertryk.
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Udenrigsministeren [Reedtz] maatte dog henlede Opmærksomhe
den paa, at man maatte være meget forsigtig med at udtale en saadan
Antydning for ei at faae hele Tydskland imod sig, og han maatte ialt
fald holde det for rigtigt, at man ikke stillede nogen bestemt Termin
for Indrykningen.
Justitsministeren [Bardenfleth] antog, at denne Antydning ei burde
meddeles Tydskland, men derimod de garanterende Magter. Han vote
rede iøvrigt kun for Indkaldelsen af Mandskaberne under den Forud
sætning, at den nævnte Antydning udtaltes.
Finantsministeren [Sponneck] voterede ligeledes kun derfor under
samme Forudsætning, da dens væsenligste Nytte var den, at den accen
tuerede Antydningen om Indmarche.
Cultusministeren [Madvig] maatte under alle Betingelser stemme
imod en Indkaldelse; dels vilde den vække Misstemning og Uro i
Rigsdagen, dels antog han det under ingen Betingelse raadeligt at
angribe, hvorved man atter vilde kaste Handsken til hele Tydskland.
Conseilpræsidenten [Moltke] kunde ei votere for at indkalde det
nævnte Mandskab i blot defensiv Hensigt og maatte henholde sig til
sin tidligere Yttring om den høie Grad af Rimelighed, der var, for at
det dog ei vilde komme tidsnok til et fra Insurgenternes Side rimeligvis
paatænkt Angreb.
Krigsministeren [Hansen] udhævede paa den anden Side, at de
nævnte Mandskaber ikke blot vare nødvendige for at muliggjøre det
Offensive, men at de vare høiest nyttige for at give Defensiven Sikker
hed. Han indsaae vel, at disse Folks Indkaldelse var en trykkende For
holdsregel og vilde tilveiebringe Misstemning; men han tvivlede om,
at Misstemningen vilde blive mindre, hvis et Uheld tilstødte Armeen af
Mangel paa Styrke. Han maatte derfor gjentagende anmode om Ind
kaldelsen af de nævnte Mandskaber.
Statsraadets Majoritet udtalte sig derimod for, at dette Spørgsmaal
forbeholdtes nærmere Afgjørelse.
Krigsministeren [Hansen] meddelte derefter Oplysning om Arme
ens Styrke, idet han beklagede, at der i Slesvig endnu ikke var oprettet
noget Gens d’armeri, saa at Armeen svækkedes ved de Detachementer,
der vare nødvendige til Udførelse af Polititjenesten.
Indenrigsministeren [Rosenørn] meddelte, at Hans Majestæt ei
havde modtaget den af ham indgivne Dimission.
Finantsministeren [Sponneck] meddelte, at Baron Bretton havde
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undslaaet sig for at overtage Gouverneurposten i Vestindien, og at han
altsaa nu i Henhold til sine tidligere Yttringer vilde henvende sig til
Overauditeur Stockfleth.
Mødet blev derpaa hævet.

A.W. Moltke.
/ Paa Kammerherre Lundings Vegne
J. Liebe.
Møde i statsrådet fredag d. 20. december 1850.

Aar 1850, den 20de December, var Statsraadet samlet. Justitsmini
steren var formedelst Sygdom fraværende.
Indenrigsministeren. [Rosenørn] meddelte at ville forelægge Hans
Majestæt til allerhøieste Sanction:
1) Loven angaaende den Kjøbstæderne (Kjøbenhavn undtagen) til
kommende Godtgjørelse for ordinær Indqvartering, som var antaget
i Rigsdagen; og eventualiter, naar de vare antagne:
2) Loven om 50 % Forhøielse i Accisen af Skibe og Varer i Kjøben
havn, og
3) Loven om Rigsdagsvalg paa Færøerne.
Finantsministeren [Sponneck] meddelte ligeledes til allerhøieste
Sanction at ville forelægge:
1 ) Loven om Afhændelse af Halds Domæne, og
2) Pensionsloven.
Conseilpræsidenten [Moltke] meddelte paa Justitsministerens Veg
ne, at denne til allerhøieste Sanction agtede at forelægge Loven om
Anvendelse af forskjellige Arter Straffearbeide. Imod hvilke allerun
derdanigste Forelæggelser Statsraadet Intet fandt at erindre.
Cultusministeren [Madvig] refererede derefter, at Majoriteten af
den Committee, der var nedsat for at afgive Betænkning over Spandets
Lovforslag om Troesfrihed, havde fremlagt et forandret Lovforslag,
hvilket denne Majoritet havde baseret paa det af Cultusministeren
givne Forslag. Han saae sig saaledes i den Nødvendighed at maatte
stille dette Majoritetens Forslag; hvilket han derefter oplæste.
Minister Clausen forbeholdt sig til Protokollen at lade tilføre sit
Votum imod dette Udkast, som følger:
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1) Ved Overskriften af det foreliggende Lovudkast »om Ægteskabs
Indgaaelse udenfor de anerkjendte Troessamfund« vil der blive
indført en Talebrug i vort Lovsprog, hvorefter Folkekirken uden
videre bliver regnet iblandt »de i Landet anerkjendte Troessam
fund«. Heri — og denne Collectivbetegnelse er beholdt helt igjen
nem — ril man ikke undlade at see en Opgivelse af den Stilling,
som endnu er hjemlet Folkekirken ved Grundloven, idet den i den
ne, ved at omhandles særskilt og i Spidsen af Grundloven, bestemt
holdes ud fra de øvrige anerkjendte Troessamfund. Denne Indrøm
melse kunde han ikke andet end finde ubegrundet og beklagelig.
2) Berettigelsen til at lade den borgerlige Ægteskabsstiftelse træde
istedetfor den kirkelige Vielse er i §§ 1 og 2 udstrakt dels til dem,
der ikke høre til saadanne Troessamfund, »som have af Staten
anerkjendte og til at forrette Vielse berettigede Præster«, dels til
dem, »der høre til forskjellige, om end her i Landet anerkjendte
Troessamfund«, ei engang altsaa med Undtagelse af de tvende evan
gelisk-protestantiske Confessioner. Forholdet er imidlertid i de
tvende Tilfælde væsenligt forskjelligt; hist bortfalder den kirkelige
Vielse, paa Grund af at Betingelsen for samme mangler; her kan det
alene undtagelsesvis i enkelt Tilfælde blive nødvendigt, som Følge
af at Brudgom og Brud ikke kunne komme overens om, af hvilket
af de forskjellige Troessamfunds Geistlige Vielsen skal udføres,
eller som Følge af vedkommende Geistliges Vægring; Noget der vel
kan indtræffe ved Ægteskab mellem Christen og Jøde eller mellem
Katholik og Protestant, men næppe mellem Lutheraner og Reformeert. Det maa derfor ansees ufornødent her at give Berettigelsen
til at lade den kirkelige Vielse falde bort i samme Udstrækning
som ved det førstnævnte Forhold. Den stedfindende Forskjellighed
bliver derved ikke iagttaget, og der kan deri meget let ligge en indi
rekte Anledning til at gjøre den borgerlige Ægteskabsstiftelse al
mindeligere, end det behøves. Dette vil forebygges, naar § 2 forbin
des med § 8 paa saadan Maade, at den her omhandlede kirkelige
Vielse fremtræder som den i de kirkelige Forhold naturligen givne
Form for Ægteskabets Indgaaelse, og Berettigelsen til at lade den
borgerlige Ægteskabsstiftelse træde i Stedet tilføies som Undtagelse,
beregnet paa særlige Forhold.
Cultusministeren [Madrig] udtalte, at han ikke kunde gjennemføre
mere for Folkekirken, end hvad Grundloven gav den. Dersom han ikke
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sluttede sig til det nærværende Forslag, da vilde Intet kunde opnaaes,
og Spandets Forslag vilde i hvert Tilfælde erholde en betydelig Mino
ritet. Den af Minister Clausen paaankede Terminologi, hvorved Folke
kirken indbefattedes under de anerkj endte Troessamfund, var ei ind
ført ved dette Lovudkast, men var allerede brugt i Grundlovens § 82.
Han antog iøvrigt, at en Omredaktion vilde kunne finde Sted i Landsthinget, men han kunde for sin Person ei stille noget Forslag om en
saadan.
Statsraadets Majoritet erklærede sig enigt med Cultusministeren.
Udenrigsministeren [Reedtz] meddelte derefter de seneste Efterret
ninger og oplæste en Depeche fra Wien af 16de og fra Berlin af 17de
December samt en Skrivelse fra Baron Dirckinck betræffende en gjennem det østerrigske Kabinet foranstaltet Mémoire over Fortolkningen
af Forbundsbeslutningen af 17de September 1846.
Derefter meddelte han, at de nødvendige Forarbeider for de even
tuelle Instruxer for vor Commissær i Dresden og i Holsten nu vare fær
dige. Disse vare imidlertid meget voluminøse, og han vilde derfor kun
udtale, at Grundtanken var, at Baron Pechlin skulde gaae til Dresden,
men forinden i Berlin tilveiebringe en Forstaaelse af Forbundsbeslut
ningen af 17de September 1846 i Henhold til den af Fyrst Gortscha
kow givne Erklæring. For at understøtte ham i Imødegaaelsen at de
Argumenter, der muligen fra den anden Side i denne Retning vilde
blive anførte, vilde han foreslaae, at han blev ledsaget af Generalauditeur Scheel. Han vilde iøvrigt foreslaae, at der, forinden de nævnte
Instruxer endeligen debatteredes i Statsraadet, fandt en Conference
Sted imellem to af D’Herrer Ministre, Grev Criminil og Baron Pechlin,
for at komme til en endelig Forstaaelse om det Punkt, som det var
nødvendigt at rette Instructionerne paa. Han maatte dertil nære den
Overbevisning, at det nu nødvendigvis maatte afgjøres, hvorvidt man
vilde gaae i Indrømmelser, da han for sin Person nødvendigvis maatte
have en vis Frihed til at bevæge sig og ei være nødt til ved hver Notes
Bortsendelse først at foranledige en Discussion i Statsraadet. Han holdt
det for nødvendigt at udtale sig ligeoverfor Magterne, om hvad Regje
ringen dels forlangte dels indrømmede, da en Opfriskelse af disses
Sympathi var absolut nødvendig for os. Regjeringen maatte paa en
umiskjendelig Maade lægge for Dagen, at den omfattede sine tydske
Undersaatter med samme Omhu som sine danske.
Da Statsraadets Majoritet imidlertid udtalte sig imod en foregaa-
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ende Conferents mellem to af Ministrene, Grev Criminil og Baron Pechlin samt ansaae det for rigtigst at udsætte Discussionen, indtil de til
Instruxerne forberedte Forarbeider vare bievne Statsraadet bekjendte,
vedtoges det at afholde et Statsraad i denne Anledning imorgen, Løver
dagen den 21de December.
Mødet blev derpaa hævet.
A. W. Moltke.

/ Paa Kammerherre Lundings Vegne
J. Liebe.
Møde i statsrådet lørdag d. 21. december 1850.

Aar 1850, den 21de December, var Statsraadet samlet. Justitsmini
steren var formedelst Sygdom fraværende.
Udenrigsministeren [Reedtz] oplæste derefter:
1) en Depeche fra Baron Meyendorph til Baron Ungern-Sternberg af
7de December;
2) en Mémoire af Baron Pechlin betræffende den Instruction, der var
at meddele den eventuelle Befuldmægtigede til Conferentsen i Dres
den, og navnligen betræffende de Meddelelser om Hans Majestæt
Kongens Hensigter, som denne ifølge Art. 4 af Fredstraktaten af
2den Juli havde at gjøre Forbundet;
3) Udkast til en Instruction for den Commissær, der af Hans Majestæt
var at afsende for at deltage i Holstens Pacification.
Endeligen oplæste Udenrigsministeren, efter at have udtalt at han i
Hovedsagen maatte erklære sig enig med de af Baron Pechlin udtalte
Anskuelser, de Punkter, som han selv i denne Retning holdt for nød
vendige som Grundlag for en Circulær-Depeche. Han udhævede i An
ledning af disse Punkter, at Hans Majestæt havde i Manifestet udtalt,
at Slesvig ei skulde incorporeres, og at det i Erklæringen af 7. Sep
tember 1846, som forudgik Forbundsbeslutningen af 17dc næstefter, af
Forbundsgesandten var erklæret, at ingen Forandring i Forholdet mel
lem Slesvig og Holsten skulde ske. Det var dertilmed hans Overbevis
ning, og han troede, at denne maatte begrundes paa den oplæste De
peche fra Meyendorph, at ethvert andet Resultat end det antydede vilde
være uopnaaeligt.
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Cultusministeren [Madvig] bemærkede, at der efter det af Baron
Pechlin foreslaaede ikke alene ligefrem vilde følge, at Danmark ved
alle sine Offere aldeles Intet havde opnaaet, og at de gamle Forhold
med alle deres Conseqventser aldeles vilde vende tilbage, men at det
endog af Baron Pechlins egne Yttringer tydeligen fremgik, at dette
havde staaet klart for ham.
Minister Clausen udhævede, at man ved at gaae ind paa Geheime
raad Pechlins Forslag kom i en langt værre Stilling end hidtil, da de
slesvig-holstenske Anskuelser derved vilde erholde en lovlig Beretti
gelse, som de hidtil havde savnet; det laae ogsaa tydeligen i Geheime
raad Pechlins Yttringer, om at man kunde virke til Enighedens Opret
holdelse ved at afpasse Lovgivningen efter Hertugdømmernes Forhold,
at det stod klart for ham, at Freden alene kunde vedligeholdes ved at
rette sig efter de slesvig-holstenske Fordringer. At en saadan Tilstand
skulde kunne antages at sikkre Freden herefter, var ham aldeles ube
gribeligt.
Finantsministeren [Sponneck] gjorde opmærksom paa, at Geheime
raad Pechlins Hensigt ikke indskrænkede sig til at føre Sagerne tilbage
til status quo, men at han tilsigtede noget aldeles Nyt. Han vilde nemlig
3 Ministre, af hvilke enhver havde et Departement for Holsten-Lauenborg og for Slesvig, uagtet det aldrig tidligere havde været paatænkt at
sætte Lauenborg i en saadan nærmere Forbindelse med de to andre
Hertugdømmer; han maatte dérfor paa det Bestemteste udtale sig mod
de foreliggende Udkast.
Han maatte derfor forlange Oplysning, om der gaves nogen bestern
tere Udtalelser fra Stormagterne om Nødvendigheden for os til at gaae
ind paa de foreslaaede Betingelser, end de som vare Statsraadet bekjendte, da han for sin Del i disse ei kunde see en saadan Nødvendig
hed begrundet. Det var ham aldeles klart, at Regjeringen umuligen
ligeoverfor Nationen og Armeen og navnligen ligeoverfor Rigsdagen
kunde forsvare en Indgaaen paa disse Betingelser, uden paa det Evi
denteste at doeumentere den mest uafviselige Nødvendighed derfor.
Udenrigsministeren [Reedtz] maatte henvise til den Depeche fra
Meyendorph til Ungern-Sternberg, som han nyligen havde oplæst, men
fornemmeligen til Begrundelse af sin Mening anføre, at de Yttringer,
han under de ham betroede Underhandlinger havde modtaget fra de
Mænd, der som Befuldmægtigede af de store Magter havde den mest
afgjørende Indflydelse paa Ordningen af vore Forhold, alle havde
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været af den Beskaffenhed, at det var ham tydeligt, at den Ordning,
som Statsraadets Majoritet attraacde, var uopnaaelig, og at de Alle
trængte paa en Afgjørelse. Denne Anskuelse var ogsaa Baron Pechlins,
bygget paa aldeles lignende Yttringer. En aktmæssig Udtalelse herom
vilde let have været at erholde, men Udenrigsministeren havde netop
undgaaet en saadan, som en Form, hvorunder det kunde synes, at man
dikterede os vor Politik.
Cultusministeren [Madvig] ansaae det for at ligge i Sagens Natur,
at Mænd som Geheimeraad Pechlin, der havde levet sig ind i en aldeles
anden Tankerække end Ministeriets Majoritet, og som med Hensyn til
sine tidligere Forhold, selv med den bedste Villie, vanskeligen kunde
forlade denne, maatte være tilbøielige til i Harmoni med denne at for
klare de Tilskyndelser til en conciliatorisk Optræden, som af de frem
mede Magters Gesandter rettedes til dem; han ansaae det iøvrigt lige
ledes umuligt ligeoverfor Nationen og Rigsdagen at begrunde det foreslaaede Skridt paa slige mundlige Yttringer, der havde været Stats
raadet ubekjendte og altsaa ikke af dette selvstændigen kunde vur
deres.
Conseilpræsidenten [Moltke] maatte henholde sig til det af ham
tidligere afgivne Votum og maatte ligeledes ansee det for umuligt,
uden en trængende Nødvendighed, at kunne forelægge Rigsdagen den
her foreslaaede Afgjørelse.
Minister Clausen ansaae det for indlysende, at Baron Pechlin, idet
han tillagde sin Erklæring af 7de September 1846 en umotiveret Betyd
ning, vilde have Alt ført tilbage til status quo paa den Tid og aldeles
ei vilde indrømme Oprøret i Hertugdømmerne nogensomhelst Betyd
ning. Han maatte ligeledes antage det foreliggende Forslag for uudfør
ligt, naar ei en absolut Nødvendighed kunde doeumenteres, og i hvert
Tilfælde antage, at dets Gjennemførelse vilde tilveiebringe forstørret
Uro og Ufred.
Finantsministeren [Sponneck] bemærkede, at man, naar man for
kastede det foreliggende Forslag, maatte fremsætte et andet i Stedet,
og at der fortiden i den anden Retning kun var formuleret eet, nemlig
den Plan til en fremtidig Ordning af det danske Monarki, som han
efter Statsraadets Opfordring i sin Tid havde udarbeidet. Han foreslog
derfor, at det forelagdes til Statsraadets endelige Discussion og der
efter, forsaavidt det antoges, omredigeret i den behørige Form meddel
tes Stormagterne med en motiverende Udvikling om Nødvendigheden
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af en saadan Organisation for at betrygge Danmarks Fremtid. Vandt
man herved intet Andet, saa vilde man dog erholde et Svar, der kunde
begrunde den eventuelle Nødvendighed af at gaae ind paa Geheime
raad Pechlins Anskuelser. En bestemt besvarende Udtalelse fra de
større Magter maatte vore Gesandter ved de vedkommende Hoffer in
strueres til at søge bevirket.
Udenrigsministeren [Reedtz] maatte vedblivende være af den Me
ning, at de større Magter i intet Tilfælde vilde harmonere med det saa
ledes fra vor Side Opstillede, og han maatte befrygte, at et bestemt
Svar ikke vilde være at erholde. Han maatte iøvrigt foreløbigen være
af den Mening, at det vilde være rigtigst, saafremt man besluttede at
følge Finantsministerens Forslag, at henvende sig til London for der
fra de forskjellige Magters Gesandter at erholde eet samlet Svar. Han
forbeholdt sig iøvrigt i denne Henseende sin endelige Mening. Han
maatte dertil bemærke, at han frygtede for, at det paatænkte Skridt
vilde forsinke Executionen i Holsten, om ei opoffre den, og saaledes
fornyede og forøgede Byrder paalægges Landet. Han antog det tillige
for at være en ligefrem Følge af Fredstraktatens Art. 4, at den fore
slaaede Plan tillige maatte forelægges i Dresden.
Efterat Conseilpræsidenten [Moltke] havde udtalt sig for Finants
ministerens, yttrede Cultusministeren [Madvig], at det, der navnligen
var at udhæve, var den Omstændighed, at det ikke var Slesvig og Hol
sten i deres Heelhed, der havde deltaget i Oprøret, saaledes som de
fremmede Magter syntes at være tilbøielige til at antage, men at mere
end to Trediedele af Slesvig vare bievne Kongen tro.
Finantsministeren [Sponneck] erklærede sig, paa Udenrigsministe
rens Anmodning, villig til ogsaa at udkaste den Motivering, der skulde
følge med hans Forslag; og Statsraadets Majoritet enedes derefter om,
at den Plan, om hvilken Statsraadet, paa Basis af det af Finantsmini
steren udarbeidede Udkast, maatte blive enigt, vilde man til den Tid
og paa den Maade, Udenrigsministeren maatte finde passende, fore
lægge for de garanterende Magter.
Efterat Udenrigsministeren [Reedtz] havde reserveret sig nærmere
at tage sin Bestemmelse, udhævede han Nødvendigheden af at sende
en Gesandt til Dresden for at paaskynde Executionen og Vanskelighe
den af hertil at finde nogen anden Personlighed end Geheimeraad Pech
lin. Han maatte tillige være af den Formening, at denne Sendelse skete,
uden at det danske Statsraad fremtraadte som medvirkende, alene fra
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Hertugen af Holsten og Lauenborg i holstenske og lauenborgske Anlig
gender. Idet han saaledes foreslog at sende Baron Pechlin med den
Instruction kun at udtale sig om de holstenske Forhold, maatte han
dog betvivle, at man vilde undgaae et Forlangende fra Conferentsen om
i Medfør af Fredstraktatens Art. 4 at forelægge en Meddelelse om Sles
vigs fremtidige Stilling. Han maatte gjentage, at han aldrig havde
næret noget Haab om, at Tydskland aldeles skulde opgive alle sine
Fordringer ved Freden, men var af den Formening, at det Standpunkt,
det danske Folk ved de sidste Begivenheder havde vundet, gjorde det
ubetænkeligt at indrømme Slesvig-Holstenerne nogle Concessioner. Han
maatte iøvrigt foreløbigen forbeholde sig at conferere med Geheime
raad Pechlin.
Cultusministeren [Madvig] gjorde opmærksom paa det Betænke
lige, der laae i den Omstændighed, at Geheimeraad Pechlin var gjennemtrængt af en aldeles modsat Anskuelse end den, som Statsraadets
Majoritet vedkjendte sig, da det vilde være vanskeligt, ja næsten umu
ligt for Geheimeraad Pechlin at undgaae Yttringer, i hvilke hans An
skuelse fremtraadte. Skulde Kongen blive bundet ved en mindre correkt Yttring af Baron Pechlin og see sig nødsaget til at tiltræde Heelstats-Planen paa Basis af status quo i 1846, da vilde dette ogsaa med
Nødvendighed føre til en Tilbagegang med Hensyn til Danmarks grund
lovmæssige Forfatning. Han var imidlertid overbevist om, at Baron
Pechlin, saafremt han overtog Missionen paa den af Statsraadet ved
tagne Basis, ogsaa samvittighedsfuldt vilde holde sig til denne, og han
maatte derfor ogsaa stemme for, at Pechlin sendtes, da der ei kunde
findes en anden Personlighed, uagtet han tilfulde fattede det Offer,
som Baron Pechlin bragte ved denne Leilighed, og til denne Mission
netop maatte ønske en Mand, der var aldeles gjennemtrængt af Rigtig
heden af det af Regjeringen efterstræbte Formaal.
Indenrigsministeren [Rosenørn] maatte, paa de af Cultusministe
ren anførte Grunde, derimod aldeles fraraade at sende Geheimeraad
Pechlin, da han ansaae det for en Umulighed, at han, selv med den
bedste Villie, kunde sikkre sig imod en eller anden præjudicerende
Yttring.
Conseilpræsidenten [Moltke] sluttede sig til Kammerherre Reedtz’s
Forslag, idet han tillige bemærkede, at Gesandterne ved det preussiske
og østerrigske Hof burde instrueres til at trænge paa Executionen.
Finantsministeren [Sponneck] kunde ei Andet end være af den
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Formening, at selv det Pechlinske Forslag ei vilde blive modtaget i
Tydskland, uden af os at forlange yderligere Concessioner.
Efterat derpaa Udenrigsministeren [Reedtz] havde udtalt, at han
holdt det for rigtigst at tilveiebringe en Skilsmisse mellem Slesvig og
Holsten ved at tilbyde det sidste Hertugdømme mere, end det tydske
Forbund kunde ønske, saaledes at den adskillende Bestræbelse kom til
at udgaae fra dette, vedtog Statsraadets Majoritet, at man indskræn
kede sig til, dels ved Gesandterne i Wien og Berlin, dels ved for Hol
stens og Lauenborgs Vedkommende at beskikke Dresdener-Conferentsen, at paaskynde Executionen, at den til denne Sendelse udnævnte
Commissær iøvrigt ikke vilde have at meddele Noget om Planen til
Monarkiets Ordning, forinden Nødvendigheden af et saadant Skridt
aktmæssigen forelaae. Skulde da Conferentsen ei finde sig tilfredsstil
let ved det Forelagte, vilde den være at henvise til de garanterende
Magter.
Derefter vedtog Statsraadet Udkastet til Instruxen for den Commis
sær, der var at afsende for at deltage i Holstens Pacification, med
nogle enkelte Redaktionsforandringer.
Mødet blev derpaa hævet.
A. W. Moltke.

/ Paa Kammerherre Lundings Vegne
/ J. Liebe.
Møde i statsrådet mandag d. 23. december 1850.

Aar 1850, den 23de December, var Statsraadet samlet. Udenrigsmini
steren var fraværende.
Conseilpræsidenten [Moltke] oplæste Skrivelser fra Gesandten i
Wien af 17de December, fra Kammerherre Bielke i Berlin af 19de og
fra Baron Dirckinck af 18de s. M.
Derefter oplæste han en Skrivelse fra Udenrigsministeren inde
holdende dennes dissenterende Votum fra den i forrige Statsraadsmødc
tagne Beslutning om at opfordre de venskabelige Magter til at afgive
en bestemt Erklæring, om de ville understøtte eller fraraade de Betin
gelser, man fra dansk Side troer at burde stille med Hensyn til de i
Berliner-Freden af 2den Juli 1850, Art. 4, omtalte intentions sur la pa7
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cification, hvilket Votum Udenrigsministeren forlangte tilført Proto
kollen saalydende:
»Udenrigsministeren formaaer ikke at tilraade den ovenfor beteg
nede, af Statsraadets Majoritet, vedtagne Beslutning, fordi dens Udfø
relse, allerhelst i den paatænkte Form, ikke vil kunne ventes at ville
føre til det tilsigtede Maal, da det lader sig forudsee, at de venskabe
lige Magter dels hverken ville eller kunne udtale sig med Bestemthed
eller overensstemmende, dels ville henvise Bevirkningen af Fredens
Execution og af Forholdenes Ordning til Forhandlinger med Tydsk
land i den Form, som allerede nu staar aaben, og som er tilveiebragt
med stor Anstrængelse og Opoffring netop for at bevirke det danske
Spørgsmaals Løsning; fordi derved de fordelagtige Conjuncturer, Be
nyttelsen af de nærværende Forhold tilbyder, og maaske selve Executionens Udførelse, ikke alene udsættes og forhales, men kunne aldeles
opoffres; og fordi derved Øieblikket, da Landet kan befries for de alde
les uforholdsmæssige Byrder, der trykke det, under alle Omstændig
heder udsættes i Haab om en Fremtid, Udenrigsministeren maa ansee
det for illusorisk at vente gunstigere«.
Efterat Justitsministeren [Bardenfleth] var bleven bekjendt med
det i det forrige Statsraadsmøde Forefaldne, blev det af Finantsmini
steren [Sponneck] udhævet, at det syntes, som om Kammerherre
Reedtz’s Skrivelse var begrundet i en fra Statsraadets Majoritets for
skjellig Opfattelse af Resultatet af de Beslutninger, som i sidste Statsraad vare tagne; og efterat der af flere af Ministrene var gjort op
mærksom paa det Farlige, der fortiden vilde ligge i et Ministerskifte,
nemlig i at Udenrigsministeren fratraadte, enedes Statsraadet om, at
der tilskreves Udenrigsministeren:
»at Statsraadet foreløbigen maatte fastholde den Anskuelse, at man
for Øieblikket skulde indskrænke sig til at søge at paaskynde Execu
tionen, dels igjennem Gesandterne i Berlin og Wien, dels ved en
Commissær, der for Holstens og Lauenborgs Vedkommende afsendes
til Dresden, hvilken Commissær iøvrigt indtil videre ikke riide have
at meddele Noget om Planen for Monarkiets Ordning.
Om en saadan Plan, saaledes som den bliver vedtaget af Statsraa
det, vilde man, om og naar Udenrigsministeren maatte finde det pas
sende, nærmere have at sætte sig i Forbindelse med de garanterende
Magter, og den vilde tillige blive at meddele Tydskland, naar Nødven
digheden af et saadant Skridt aktmæssigt foreligger. Skulde da Tydsk-
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land ei finde sig tilfredsstillet ved samme, vilde det være at henvise
til om Sagen at henvende sig til de garanterende Magter«.
Derefter oplæstes det af Finantsministeren [Sponneck] affattede
Udkast til en Plan for Monarkiets fremtidige Ordning.
Efterat Statsraadet, ogsaa Finantsministeren [Sponneck], havde er
klæret sig enige i at, paa Conseilpræsidentens [Moltkes] Forslag, i § 5
ei alene en afsondret Administration nævntes, men at en særskilt Mi
nister nævnedes, udhævde Finantsministeren [Sponneck], at han an
tog, at Bevarelsen af nexus socialis mellem Ridderskabet som blot
Standsret ikke kunde blive farlig for Fremtiden, og at denne saavelsom de andre Rettigheder, der bevaredes Ridderskabet, snarest vilde
bevirke, at dets Indflydelse hos de andre Stænder svækkedes. Hvad
Brandforsikkringen angik, da var Fælledsskabet i denne trykkende for
Slesvig; men han kunde ikke heller i politisk Henseende finde noget
Uheldigt i, at der muligcn opstod en Misfornøielse i Slesvig over Fæl
ledsskabet.
Iøvrigt fandt Statsraadet det af Finantsministeren affattede Udkast
at stemme i Hovedsagen med det Resultat, for hvilket Statsraadets Majo
ritet havde udtalt sig. Den nærmere Drøftelse af Detaillen i dette Ud
kast udsattes til et Møde, hvori Udenrigsministeren var nærværende.
Mødet blev derpaa hævet.

A. W. Moltke.
/ Paa Kammerherre Lundings Vegne
J. Liebe.
Møde i statsrådet fredag d. 27. december 1850.

Aar 1850, den 27de December, var Statsraadet samlet. Paa Grund
af Premierministerens Sygdom præsiderede Justitsministeren.
Udenrigsministeren [Reedtz] oplæste derefter en Depeche fra Wien
af 23de, fra Berlin af 22de og fra Frankfurt af 19de December.
Derefter erklærede han at ville handle i Overensstemmelse med de
af Statsraadet i de tvende sidste Møder, Underhandlingerne betræf
fende, tagne Beslutninger, idet han dog gjentog sine Reservationer med
Hensyn til, hvad han om disses Hensigtsmæssighed og Udførbarhed
havde yttret. Da efter de Forhold, der saaledes nærmest forelaae, Ge7*
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heimeraad Pechlin ikke havde troet at kunne overtage den ham til
tænkte Mission til Dresden, havde han overdraget Kammerherre Bülow
i Frankfurt denne Sendelse og havde instrueret ham til at forsøge, saalænge Muligheden forelaae, at gjennemføre Statsraadets Majoritets
Anskuelser. Forresten fremlyste det af en Skrivelse fra Baron Bud
berg, at Dresdner-Conferentserne kun vilde beskjæftige sig med Ord
ningen af de tydske Spørgsmaal. Han havde derhos paalagt ham at
appuiere paa, at Tydskland, efter de foreliggende Præcedentser, alene
kunde vække Regjeringens Tillid ved en energisk Fremskriden mod
Statholderskabet, samt at lade skinne igjennem, at saafremt Execu
tionen forhaledes, kunde Danmark ikke længere af Hensyn til den
europæiske Fred afholde sig fra selv at pacificere Holsten. Hvilket
Statsraadet billigede.
Han meddelte derefter en Skrivelse fra Kammerherre Bille i Stock
holm, hvori denne meddeler en Idee fra Baron Stjerneid, som gaaer ud
paa, at Statholderskabet først removeres, derefter en tydsk Regjering
indsættes i Holsten og en dansk i Slesvig, at dernæst Successionsspørgsmaalet ordnes, og at først naar dette er sket, Notablerne indkal
des. Han maatte nu stille Statsraadet det Spørgsmaal, om han kunde
arbeide for følgende Punkter:
1) At det nævnte Baron Stjerneids Forslag fremsattes, ikke herfra, men
fra det svenske Kabinet, og at det fra dansk Side accepteredes. Han
havde tænkt sig Regjeringen bestaaende af Generallieutenant Krogh
som Præses og af 2de andre Mænd som Medlemmer, hvoraf den
Ene tilbød en nogenlunde Garanti for den tydske Nationalitet.
2) At en Minister for Holsten strax udnævntes for at kunne tiltræde
Statsraadet i de Sager, som ei udelukkende angik Kongeriget.
3) At da efter hans Mening Discussionen om Forbundsbeslutningen af
17de September 1846 var uafviselig, denne Discussion accepteredes,
og man bestræbte sig for at imødegaae de den danske Regjerings
Anskuelse modstridende Meninger.
Med Hensyn paa det 1ste Spørgsmaal, den Stjerneldske Proposition
betræffende, erklærede Statsraadet sig enigt med Udenrigsministeren,
idet samme ikke saae nogen Ulempe i, at Notablernes Sammenkaldelse
udsattes til Successionsspørgsmaalet var ordnet.
I Anledning af, at Finantsministeren [Sponneck] yttrede, at han
iøvrigt maatte anscc dette Forslag som begrundet i, at man ønskede
Tillischs Fjernelse, bemærkede Udenrigsministeren [Reedtz], at det
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Ønske var grundet i de fra Udlandet, navnligen i en tidligere russisk
Note, som havde cirkuleret, udtalte Anskuelser om Tillischs System,
navnligen med Hensyn paa hans lovgivende Virksomhed. Han maatte
antage det gavnligt, at han fjernedes fra den locale Administration;
men han nærede paa den anden Side den Anskuelse, at det var ønske
ligt, om Geheimeraad Tillisch kunde overtage det slesvigske Ministe
rium; for at opnaae, at han hertil kunde blive mulig, maatte han
ønske, at han ei blot ved en Udtalelse, men ved et eller andet Faktum
søgte at berigtige de omtalte Anskuelser om den af ham formentlig
fulgte Tendents, ligesom han havde tilraadet ham at vedligeholde en
stadig Forbindelse med Hodges. Han antog iøvrigt ikke, at der kunde
være Tale om den foreslaaede Regjeringscommission, før Armeen kom
paa Fredsfod.
Efterat det var udhævet, at Tillischs Handlemaade havde havt en
uafviselig Berettigelse og Nødvendighed i den Omstændighed, at det
insurrectionelle Statholderskab uhindret havde kunnet tillade sig et
hvert Overgreb, vedtog Statsraadet at sætte sig i Forbindelse med
Geheimeraad Tillisch betræffende Ønskeligheden af et saadant Fak
tum, som kunde modvirke de i Udlandet stedfindende Anskuelser om
hans Regjerings-System.
Med Hensyn paa det 2det af Udenrigsministeren foreslaaede Punkt
erklærede Statsraadet sig enigt i, at der foranstaltedes udnævnt en
Minister for Holsten, som bcfaledes at tage Sæde i Statsraadet i alle
de Sager, som ei udelukkende angik Kongeriget.
Hvad endeligen Spørgsmaalet om det 3die Punkt angik, en Imødegaaen af den tydske Fortolkning af Beslutningen af 17de September
1846, bemærkede Cultusministeren [Madvig], at det, det her nærmest
kom an paa, var Geheimeraad Pechlins forudgaaende Erklæring af
7de September. Denne kunde nu dels underkastes en Fortolkning med
Hensyn til dens Indhold dels med Hensyn til dens Gyldigheds Ud
strækning, idet der kunde være Spørgsmaal, om den indeholdt en For
pligtelse eller en blot udtalt Hensigt, der maatte falde bort med de
Forudsætninger, hvorunder den var givet, idet et nødvendigt Motiv til
at forandre en saadan Hensigt var at søge i Hertugdømmernes Insur
rektion og Tydsklands forandrede Forhold.
Efterat Justitsministeren [Bardenfleth] havde bemærket, at dette
Punkt var for vigtigt til at forhandles, forinden man havde havt Leilig
hed til at gjøre sig nøie bekjendt med de vedkommende Aktstykker,
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og Udenrigsministeren [Reedtz] havde yttret det Ønske, at Discussio
nen maatte foregaae i Grev Criminils Nærværelse, vedtog Statsraadet
at udsætte Discussionen til næste Statsraadsmøde.
Efterat Finantsministeren [Sponneck] derefter havde meddelt, at
Overauditeur Stockfleth ei havde troet at kunne overtage Gouverneur
posten i Vestindien, og nævnt flere Personligheder, om hvilke der
kunde være Spørgsmaal i denne Anledning, enedes Statsraadet med
Finantsministeren om, at Finantsministeren henvendte sig til Justitsraad, Committeret Feddersen med Forslag om at overtage det nævnte
Embede.
Mødet blev derpaa hævet.
A.W. Moltke.
/ Paa Kammerherre Lundings Vegne
J. Liebe.
Møde i statsrådet tirsdag d. 31. december 1850.

Aar 1850, den 31te December, var Statsraadet samlet. Protokollen
førtes af Justitsraad Liebe.
Justitsministeren [Bardenfleth] forelagde den af begge Rigsdagens
Thing vedtagne Lov om Pressens Brug, idet han bemærkede, at han,
efterat det i sin Tid var af Statsraadet blev besluttet, at der fra Mini
steriets Side skulde insisteres paa visse Forandringer i det i Folkethinget fremkomne Forslag til denne Lov, havde i denne Anledning
havt en Conference med Forslagsstillerne samt Justitsraad Mourier og
Professor Larsen, og at man ved denne Leilighed da ogsaa var gaaet
ind paa de fleste og væsenligste af de forlangte Ændringer, men at
han imidlertid dog i enkelte Punkter havde troet at kunne give efter
for de indtrængende Modforestillinger, der gjordes ham, og det saameget mere, som Cultusministeren og Minister Clausen, der deltoge i
Conferencen, deri vare enige med ham. Han refererede derefter for
Statsraadet de paagjældende Punkter og tilføiede, at de Forandringer,
Loven havde modtaget, saaledes som den nu forelaae, nogenlunde til
fredsstillede ham, ligesom han desuden ogsaa i Thingene havde udtalt
sig saaledes, at han nu maatte andrage paa, at Statsraadet gav sit Sam
tykke til, at Loven forelagdes til allerhøieste Sanction.
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Statsraadet erklærede sig med Justitsministeren enigt i, at Loven
forelægges Hans Majestæt til Sanction.
Justitsministeren [Bardenfleth] forelagde endvidere et Udkast til
Lov om Ophævelse af den i Forordningen af 17de Marts 1826 inde
holdte Regel, hvorefter det Gods, der bortskilles fra Grevskaber, Baro
nier eller Sædegaarde, som vare benaadede med Birkerettighed, gaaer
over til de Herreders Jurisdiction, under hvilke det ligger.
Efterat Justitsministeren i Korthed havde motiveret dette Udkast,
blev det af Statsraadet approberet til Erhvervelse af allerhøieste Reso
lution for dets Forelæggelse for Rigsdagen, idet Statsraadet derhos var
enigt med ham i, at Udkastet først forelægges Landsthinget.
Efterat Udenrigsministeren [Reedtz] havde forelæst en Depeche
af 26de December fra Kammerherre Bielke, resumerede han korteligen, hvad der i forrige Møde, ved hvilket Conseilpræsidenten ikke
var tilstede, var af ham blevet foredraget, og hvad Statsraadet i den
Anledning havde vedtaget, hvorefter Conseilpræsidenten [Moltke] er
klærede sig enig i at lade afgaae til Geheimeraad Tillisch en confiden
tiel Skrivelse i den Retning, som man i sidste Statsraadsmøde foreløbigen var kommen overens om.
Udenrigsministeren [Reedtz] forelæste derpaa en kort Opsats, som
betegnede den Retning, inden hvilken han mente, at man maatte have
Frihed til at kunne bevæge sig med Hensyn til Fortolkningen af For
bundsbeslutningen af 17de September 1846. Idet han bemærkede, at
det samme Princip, som udtaltes i bemeldte Opsats, gik igjennem
flere for hans Minister-Tid fra Regjeringen afgaaede Instructioner,
hvilke han skulde vedlægge Sagen til Cirkulation imellem Statsraadets
Medlemmer, tilføiede han, at han, forsaavidt Statsraadet ikke skulde
ville i det Væsenlige gaae ind paa, hvad han i denne Opsats havde
foreslaaet, maatte andrage paa, at de vedkommende Forbundsprotokol
ler bleve gjennemgaaede af Retskyndige, og at der af disse udkastedes
en Interpretation af den paagjældende Forbundsbeslutning.
Efterat det var vedtaget, at denne Sag skulde cirkulere mellem
Statsraadets Medlemmer og sættes i Forbindelse med den Exposé, som
Finantsministeren havde under Arbeide med Hensyn til den af ham
udkastede Plan til Monarkiets fremtidige Ordning, forelæste Udenrigs
ministeren [Reedtz] en Note fra den herværende engelske Gesandt, hvori
der trænges paa, at Regjeringen skulde komme frem med sine Inten
tioner i Henseende til Ordningen af Forholdene i Hertugdømmerne.
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Endvidere forelæste han en Svar-Note herpaa, hvilken det var hans
Agt tillige at meddele samtlige vore Gesandter, idet han derhos specielt
vilde paalægge Gesandterne i Berlin, Wien og Dresden ved første Leilighed at indgive en bestemt Note i den paagjældende Anledning.
Samtlige Statsraadets Medlemmer erklærede sig fuldkommen enige
i den oplæste Svar-Note.
Finantsministeren [Sponneck] bemærkede, at der, efterat nu atter
8 Dage vare hengaaede, uden at der var sket den mindste Forandring i
Sagernes Stilling, forekom ham at være Anledning til at lade den af
Udenrigsministeren idag oplæste Svar-Note blive strax efterfulgt af en
anden Note, hvori erklæredes, at Hans Maiestæt ikke længere end til
en vis Dato vilde lade sig binde af andre end militære Hensyn. Idet
han tilføiede, at Udenrigsministeren allerede for en Tid siden havde i
sine Noter ladet et saadant Skridt skimte igjennem, og at deraf, at en
bestemt Frist sattes, jo ikke fulgte, at strax naar den var udløben, Ar
meen skulde rykke ind i Holsten, maatte han tillige som Finantsminister gjøre opmærksom paa, at nuværende Tilstand for Danmark
maatte i finantsiel Henseende have sin naturlige Grændse, og at han
vel selvfølgeligen var betænkt paa at skaffe nye Ressourcer tilveie,
nemlig gjennem et Subskriptionslaan, men at i hvert Fald disse ikke
længe vilde kunne strække til.
Udenrigsministeren [Reedtz] bemærkede hertil, at der i den af
Finantsministeren paapegede Retning var i den idag oplæste Svar-Note
til den herværende engelske Gesandt sagt Alt, hvad han troede, der nu
i Øieblikket kunde siges. Han troede det heller ikke nødvendigt, at
der fra Regjeringens Side truedes besterntere, end i denne Note var
sket, og han maatte navnligen fraraade at nævne for Magterne nogen
bestemt Dag, efter hvilken Kongen kun vilde lade sig binde af mili
tære Hensyn.
Resultatet af den i denne Anledning reiste Discussion blev, at Stats
raadet fandt, at der for Øieblikket ikke kunde gaaes videre, end der
ved den oplæste Svar-Note var sket, og at der saaledes ikke kunde
fixeres nogen bestemt Dag i den af Finantsministeren under Omhand
ling bragte Retning. Forsaavidt under Discussionen tillige den af Krigs
ministeren tidligere begjærte Udskrivning af Mandskab blev paany
bragt paa Bane, blev ogsaa her Resultatet, at der heller ikke i denne
Henseende skulde i Øieblikket træffes nogen Foranstaltning.
Finantsministeren [Sponneck] henstillede til Udenrigsministeren,
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om det ikke kunde være gavnligt, at Hans Majestæt afsendte til Dres
den en Mand af sin Omgivelse med en Erklæring, hvori han lod forstaae, at han, naar Pacificationen i Holsten ikke snart skete, vilde selv
gjøre Brug af sin Ret.
Udenrigsministeren [Reedtz] bemærkede, at det vilde blive en van
skelig Stilling for den, der sendtes i et saadant Ærinde, og tilføiede,
at han i ethvert Fald maatte forbeholde sig, først nærmere at betænke
sig paa Hensigtsmæssigheden af en saadan Sendelse.
Mødet blev derpaa hævet.

A. W. Moltke.
/ J. Liebe.

Møde i statsrådet fredag d. 3. januar 1851.
Aar 1851, den 3die Januar, var Statsraadet samlet. Da Premier
ministeren var fraværende formedelst Upasselighed, præsiderede Ju
stitsministeren.
Protokollerne til 20de December incl., med Undtagelse af Protokol
len af 2den December, oplæstes og ratihaberedes.
Justitsministeren [Bardenfleth] oplæste et allerhøieste Reskript
af Dags Dato, i hvilket Hans Majestæt forlanger Statsraadets Forme
ning angaaende 3de Spørgsmaal, Pensioneringen af Civillistens Em
bedsmænd og Betjente betræffende, som følger:
1) Om Statsraadet anseer det for uomtvisteligt, at de Civillistens Em
bedsmænd og Betjente, som vare ansatte i deres Embede eller Be
stilling inden Pensionslovens Emanation, og som efter de tidligere
Regler betragtedes som pensionsberettigede, fremdeles i Tilfælde af
Thronskifte have Ret til Pension af Statskassen, og at saaledes for
disses Vedkommende denne Ret i og for sig ei efter Pensions
lovens § 2 bliver afhængig af en speciel Lov.
2) Om Statsraadet er enigt i den Anskuelse, at Slutningen af § 2 saa
ledes alene kan antages at fastsætte, at det bliver Størrelsen af
Pensionen for bemeldte Embedsmænd og Betjente, og navnligen
Spørgsmaalet, om den skal bestemmes efter § 3’s første eller sidste
Passus, der kan blive Gjenstand for Lov.
3) Om Statsraadet antager, at der for alle Embedsmænd, som af Hans
Majestæt allernaadigst ansættes under Civillisten, efterat Pensions-
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loven er emaneret, i § 2 hjemles Ret til at forlange, saavel deres
Pensionsberettigelse som Pensionens Størrelse, gjort til Gjenstand
for Forelæggelse af en Lov.
Efterat disse Spørgsmaal vare discutterede, enedes Statsraadet om,
at det allerunderdanigst indberettes til Hans Majestæt:
>at Statsraadet efter Pensionslovens § 1, sammenholdt med dens
§ 2 og med den Kongelige Kundgjørelse om Civillisten af 30te Mai 1849,
§ 10, ikke skjønnede rettere, end at det maa ansees for utvivlsomt, at
det første af de opkastede Spørgsmaal maa ligefrem besvares bekræf
tende. Ligeledes kunde Statsraadet med Hensyn til det andet Spørgs
maal ikke Andet end være aldeles enigt i den omspurgte Anskuelse,
dog selvfølgeligen kun forsaavidt den Del af de Vedkommendes Ind
tægter angaaer, hvoraf de vare i Besiddelse allerede ved Pensions
lovens Emanation. Hvad endelig det tredie Spørgsmaal angaaer, da
antager ogsaa Statsraadet, at dette ubetinget maa besvares bekræf
tende.«
Justitsministeren [Bardenfleth] foreslog derefter, at den endelige
Afgjørelse af Sagen betræffende en forandret Offenliggørelse gjennem
Pressen af Love, ministerielle Beslutninger, etc. maatte henstaae til
næste Finantslovs Forelæggelse.
Efterat Finantsministeren [Sponneck] havde yttret, at han saameget mere maatte tilraade dette, som det vilde være hensigtsmæssigt
at tage under Overveielse, hvorvidt der ikke burde udarbeides en ny
Lov om Loves, ministerielle Bestemmelsers, etc. Publication i Alminde
lighed, tiltraadte Statsraadet Justitsministerens Forslag.
Derefter anmodede Justitsministeren [Bardenfleth] Udenrigsmini
steren om at yttre sig over, om det for Øieblikket presserede at discuttere Sagen betræffende Forstaaelsen af Beslutningen af 17de Septem
ber 1846 og den af Finantsministeren foreslaaede Plan til en Ordning
af Monarkiet, da han, saafremt det lod sig gjøre, fandt det ønskeligt,
at Statsraadet mellem sig var enigt om, hvad det i begge Henseender
vilde beslutte, forinden Grev Reventlow-Criminil tilkaldtes.
Udenrigsministeren [Reedtz] maatte, efter de senest modtagne Ef
terretninger, ansee det for høist presserende, at en Commissær sendtes
til Holsten, og at denne erholdt Instrux om, hvorledes han havde at
forholde sig ved Interventionen, og navnligen hvilke Skridt han havde
at gjøre med Hensyn til Notablernes Indkaldelse. Han maatte tilføie, at
han hidtil havde ført Sagerne, saavidt han kunde uden at præjudicere
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den af Majoriteten i Statsraadet billigede Anskuelse, men at han nu
ei saae sig istand til at gaae videre, uden at en endelig Afgjørelse
forelaae, skjøndt han saavidt muligt skulde bestræbe sig derfor; han
maatte derfor stemme for, at Grev Reventlow-Criminil snarest muligt
deltog i Statsraadets Forhandlinger angaaende de berørte Spørgsmaal.
Da Statsraadet delte den Anskuelse, at det var nødvendigt at paa
skynde Sagen, besluttedes, at Grev Reventlow-Criminil opfordredes til
at deltage i et Statsraad Dagen derpaa.
Udenrigsministeren [Reedtz] oplæste derefter Depecher fra Wien
af 25de og 26de December, et privat Brev fra Grev Reventlow i London,
samt satte en Depeche fra Kammerherre Bülow under Cirkulation.
Mødet blev derpaa hævet.

A.W. Moltke.
/ Paa Kammerherre Lundings Vegne
J. Liebe.
Møde i statsrådet lørdag d. 4. januar 1851.

Aar 1851, den 4de Januar, var Statsraadet samlet. Premiermini
steren var formedelst Sygdom fraværende. Grev Reventlow-Criminil
var tilstede.
Udenrigsministeren [Reedtz] meddelte, at der Intet var blevet ham
notificeret betræffende den østerrigske eller preussiske Commissærs
Instructioner betræffende Pacificationen i Holsten, men at det fore
kom ham paatrængende nødvendigt at sende en Commissær til Hol
sten og at retablere Kongens Autoritet i Lauenborg. Betræffende det
sidste Hertugdømme var der imidlertid hverken i Frankfurt eller
Dresden stillet noget Andragende.
Grev Reventlow-Criminil yttrede sig derefter først om det Lauenborgske Spørgsmaal. Han meddelte allerede tidligere at have under
rettet Grev Kielmanseggc om sin Hensigt at restituere Kongens Auto
ritet i Hertugdømmet, men at Greven havde svaret ham, at der vel
herskede en stor Hengivenhed for Kongen i Lauenborg, og at han selv
aldeles vilde stille sig til Grevens Disposition, men at han dog antog,
at Tidspunktet endnu ei var kommet, saalænge Holsten ei var paci
ficeret. Det Samme havde Grev Kielmansegge udtalt for Kammerherre
Bülow i Frankfurt, og Justitsraad Prehn for ham selv. Han maatte
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imidlertid nu antage, at Tidspunktet var kommet, da Holstens Pacifi
cation stod forhaanden, og han havde besluttet sig til selv at udføre
det Fornødne, da han agtede foreløbigen at bibeholde Grev Kielmansegge, og dette vanskeligen lod sig forene med at overdrage Retablerin
gen af Kongens Autoritet til en Anden. Han maatte iøvrigt være af
den Anskuelse, at Regjeringen i Lauenborg sattes i direkte Forhold
til Hans Majestæt, hvem han agtede allerunderdanigst at forelægge et
Udkast til et Patent i denne Anledning.
Hvad dernæst Forholdene i Holsten angik, da bemærkede han, at
den af Forbundsdagen til Herr von Hammerstein udkastede Instruc
tion aldrig var blevet udfærdiget, og at der heller ikke efter de mel
lemliggende Begivenheder, og navnligen Olmützer- og Dresdner-Conferentserne, fra denne kunde drages nogen Slutning til Indholdet af
de nu udnævnte Commissærers Instructioner, om hvilke han var over
bevist, uagtet han ei kjendte dem, at de ei indskrænkede sig til Executionens Udførelse, men ogsaa vare af politisk Indhold. Han var
overbevist om, at der vilde forlanges en mere præciseret Udtalelse end
det Kongelige Manifest af 14de Juli. Han havde tidligere, i Overens
stemmelse med den af ham udtalte Anskuelse, at man forgjæves vilde
indkalde Notabler fra Holsten, naar man ei i Patentet udtalte bestemte
og nogenlunde tilfredsstillende Grundsætninger, hvorfra Forhandlin
gerne skulde gaae ud, udkastet et saadant Convocationspatent; dettes
Indhold ansaae han for det Mindste, der maatte udtales vis à vis for
Commissærerne. Han var desuden overbevist om, at Tydskland vilde
forlange status quo ante som Basis for Forhandlingerne, og efter hans
altid nærede Anskuelse maatte Freds-Traktatens Art. 2 og 3 ogsaa
betragtes som en Indrømmelse heraf fra vor Side. At, ved at der gaaes
ud fra denne Basis, de mellemliggende Begivenheder med Nødvendig
hed vilde medføre Forandringer i status quo, var vel indlysende, men
denne maatte han ansec som en uundgaaelig Basis. Han oplæste der
efter Udkastet til et Convocationspatent.
Finantsministeren [Sponneck] kunde ei indsee nogen Grund for, at
de nuværende Commissærers Instrux i den angivne Retning skulde
afvige fra Hammersteins. Men han maatte finde det utilraadeligt at
præjudicere Monarkiets fremtidige Organisation ved at indlade sig i
politiske Forhandlinger med Commissærerne, hvorimod han antog det
for nødvendigt at holde den endelige Afgjørelse aaben for at afvente
Begivenhedernes Gang i Tydskland. Han maatte ogsaa stemme imod
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en saadan Indrømmelse af en større Ret for Tydskland til at yttre sig
om Slesvigs Forhold, end der hidtil var indrømmet de andre Magter.
Grev Criminil maatte bemærke, at ligesom det forekom ham vær
digere for Regjeringen nu at udtale sig, saaledes troede han, at en
Udtalelse, og navnligen en Udtalelse om status quo som Basis, var det
eneste Middel til at af skjære Competence-Spørgsmaalet. Det var ikke blot
de andre Magter, der af denne Grund ønskede det, men navnligen
havde Østerrig yttret Ønske om en confidentiel Meddelelse, hvortil og
saa Freds-Traktatens Art. 4 efter hans Formening berettigede det, som
det eneste Middel til at undgaae af den almindelige Stemning i Tydsk
land at nødes til at sætte Competence-Spørgsmaalet i Bevægelse.
Finantsministeren [Sponneck] maatte udtale sig for at holde
Spørgsmaalet aabent. At undgaae Competence-Spørgsmaalets Reisning,
kunde vi kun ved at anerkjende den Betydning af Forbundsbeslutnin
gen af 1846, som Østerrig lagde i den, og det var for dyrt kjøbt. Pacificationen kunde Østerrig ei undgaae; og var denne bragt istand, var
Danmarks Stilling betydeligen forbedret. Vi kunde nu underhandle
ligeoverfor en regulær Armee, der respekterede Folkeretten, og Regje
ringens Stilling var langt bedre end i 1848; thi om ogsaa Underhand
lingerne droges i Langdrag, var han dog overbevist om, at Tydskland
ei vilde angribe os. At der iøvrigt kunde medgaae Aar, forinden For
holdene ordnedes, derom nærede han ingen Tvivl. At Hovedfeilen laae
i Geheimeraad Pechlins Udtalelse i 1846, var indlysende, men en lige
saa stor Feil var det at overvurdere denne Erklærings Værd. Han
stemte for at udtale sine Hensigter for de garanterende Magter, men
ei ligefor Tydskland. Da det imidlertid var nødvendigt, at Commissæren, uagtet han ei skulde udtale den, dog kjendte disse Hensigter,
saa foreslog han, at man snarest muligt søgte at komme til et Resul
tat i denne Retning.
Finantsministeren [Sponneck] meddelte derefter Grev Criminil
Hovedtrækkene af den af ham udkastede Plan for Monarkiets Ord
ning, i hvis Hovedpunkter Statsraadets Majoritet havde erklæret sig
enigt.
Justitsministeren [Bardenfleth] maatte ogsaa raade til, at man
kom til et Resultat, som aabent udtaltes til de store Magter. Undgaae
Competence-Spørgsmaalet kunde vi kun ved en Udtalelse, der tilfreds
stillede de tydske Fordringer, og ved at udtale os til Tydskland i Med
før af Finantsministercns Forslag vilde vi Intet vinde.
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Cultusministeren [Madvig] maatte udtale 3 Bemærkninger i An
ledning af det Yttrede:
1) Kunde han ei antage det for rimeligt, at de 2 Commissærer skulde
være befuldmægtigede til Underhandlinger om Monarkiets Ordning
i det Hele, da dette laae aldeles udenfor Begrebet af Forbundets
Executions-Commissærer i et Forbundsland.
2) Antog han ei, at Udtalelsen af en Heelstatsplan, saaledes som denne
navnligen maatte modificeres ved de istedetfor Absolutismen indtraadte constitutionelle Forhold, vilde berolige det tydske Parti i
Hertugdømmerne, som vilde see med Mishag en nøie Forbindelse
med et ikke tydsk Land under en ikke tydsk Fyrste og nære den
gamle Mistanke om Prægravation.
3) Maatte han fraraade at undgaae Competence-Spørgsmaalet ved at
indrømme dets af Modparten efterstræbte Resultat. Han gjorde og
saa opmærksom paa, at man ved at meddele Tydskland Planen til
Monarkiets Ordning endog gik videre, end der var forlangt, og
kunde antages at indrømme Tydskland en Competence endog uden
for Slesvig med Hensyn til Monarkiets øvrige Dele. Han maatte
iøvrigt tiltræde Finantsministerens Mening og antage, at Hovedspørgsmaalet nu var, om Grev Criminil, efter at have gjort sig bekjendt med det ofte omspurgte Udkast, vilde paatage sig at gaae
som Commissær til Holsten.
Krigsministeren [Hansen] bemærkede, at skjøndt det vilde være
umuligt for Landet at modstaae et alvorligt Angreb fra Tydsklands
Side, i hvilken Anledning man ei maatte gjøre sig Illusioner paa Grund
af det, der i de sidste Aar var sket, maatte han dog fraraade enhver
Udtalelse og fandt det derfor ei nødvendigt at fatte nogen Bestem
melse, forinden man saae, hvorledes Forholdene udviklede sig. Han
kunde ikke i nogen af de af Grev Criminil anførte Omstændigheder
see nogen Grund til at antage, at de nuværende Commissærer mere
end den tidligere skulde være instruerede til almindelige politiske
Underhandlinger. Ialtfald syntes det ham indlysende, at der ei ved
deres Instructioner kunde paalægges os nogensomhelst Forpligtelse til
at indlade os videre med dem, end hvad der indskrænkede sig til selve
Pacificationens Execution.
Indenrigsministeren [Rosenørn] maatte bemærke, at den direkte
Tilbagegang til status quo var umulig at gjennemføre, da denne ledede
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entcn til Absolutismen eller til Reskriptet af 28de Januar 1848. Han
kunde ikke antage, at Commissærernes Instruction i Hovedsagen var
en anden end den, der var udkastet for Hammerstein, og der forelaae
saaledes ingen Grund til at fravige det Udkast til en Instruction for den
danske Commissær i Holsten, som med nogle faa Redaktionsforandrin
ger allerede var vedtaget.
Grev Criminil maatte i hvert Tilfælde antage det for nødvendigt,
at der blev taget en endelig Bestemmelse, for at Commissæren kunde
vide, hvorvidt han kunde gaae eller ei. Han maatte ogsaa antage den
for en Betingelse for sin Bestemmelse, om han kunde overtage det ham
tiltænkte Hverv eller ei.
Minister Clausen udhævede, at Revolutionen jo netop var opstaaet
ved status quo, og at det altsaa var en Inconseqvents efter de gjorte
Erfaringer at vende tilbage til denne.
Grev Criminil maatte være af den Mening, at Garantien for den
fremtidige Ro vilde ligge i Sikkringen for Holsten af at blive i Forbin
delse med Slesvig, hvorved Holsten ogsaa bandtes nøiere til Danmark.
Cultusministeren [Madvig] bemærkede, at naar Slesvig skulde
binde Holsten nærmere til Danmark, da maatte det ialtfald bindes
ligesaa stærkt til Danmark som til Holsten. De tydske Stater gaae
selv kun tilbage til en modificeret status quo ante. De ville have en
forstærket almindelig Executiv-Magt, hvorved enhver af de enkelte
Stater i en vis Maade indskrænkes. Vi maae altsaa til en Ligevægt
herimod ogsaa søge at styrke vor Indflydelse paa Slesvig; hvilket kun
kan opnaaes ved at løsne dets politiske Forbindelse med Holsten,
medens materielle Baand bevares mellem de to Hertugdømmer, der
bringe dem langt nærmere til hverandre, end de mindre tydske Stater
indbyrdes staae til hinanden.
Han maatte iøvrigt gjøre opmærksom paa det Ønskelige i at komme
overens om at formulere en Udtalelse, som kunde tilfredsstille Grev
Criminil.
Det vedtoges derefter at meddele Grev Criminil det af Finantsmini
steren udarbeidede Udkast tilligemed den samme ledsagende Mémoire.
Finantsministeren [Sponneck] bemærkede, at selv om det nævnte
Udkast adopteredes af Statsraadet, var det derfor ei sagt, at det var
den yderste Grændse, som Hans Majestæt vilde gaae til, ja ei engang
at det var det nuværende Statsraads yderste Grændse. Han for sin
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Del antog endog for høist rimeligt, at der ved Notablernes Discussion
vilde fremstaae et tredie, saavel fra hans som fra Geheimeraad Pechlins Forslag forskjelligt Alternativ.
Justitsministeren [Bardenfleth] gjorde opmærksom paa, at Me
moiren ikke saaledes havde været Gjenstand for Discussion, at der
forelaae nogen Udtalelse af Statsraadets Majoritet om at have tiltraadt dennes Indhold saaledes som det ved den motiverede Udkast.
Mødet blev derpaa hævet.
A. W. Moltke,
/ Paa Kammerherre Lundings Vegne
J, Liebe,

Møde i statsrådet mandag d. 6. januar 1851.

Aar 1851, den 6te Januar, var Statsraadet samlet. Indenrigsministe
ren var formedelst Sygdom fraværende. Grev Reventlow-Criminil var
tilstede.
Udenrigsministeren [Reedtz] meddelte de senest ankomne Efter
retninger, blandt hvilke han oplæste en Depeche fra Fyrst Schwarzen
berg til Baron Vrintz, meddelte Indholdet af en anden fra Baron Bud
berg til Baron Ungern-Sternberg og oplæste en tredie fra Mannteuffel
til Baron Werther.
Derefter oplæste Udenrigsministeren Instructionen for den preus
siske Commissær i Holsten og Udkastet til den Proklamation, Commissærerne agtede at udstæde.
Han maatte ved denne beklage tvende Omstændigheder : 1 ) at For
udsætningen om at Kongen vilde trække sine Tropper tilbage paa en
Maade var sat parallelt med Insurgenternes Reduktion, og 2) at denne
kun reduceredes til %, der var langt mere end den normerede Styrke
af Forbundscontingentet.
Da derefter Statsraadet erklærede sig enigt med Udenrigsministe
ren i, at en Commissær ufortøvet skulde udnævnes, blev Grev Criminil
opfordret til i denne Anledning at yttre sig.
Grev Criminil maatte beklage de to berørte Punkter i Instruxen og
Proklamationen og var af den Overbevisning, at man, ved itide at
have afsendt en Commissær, kunde have hindret disses Optagelse i
bemeldte Dokumenter. Han var iøvrigt overbevist om Preussens Op-
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rigtighed og tvivlede ei om, at denne, saalænge Mannteuffel stod i
Spidsen, vilde vedblive. Han foreslog selv at gaae som Commissær til
Holsten, derefter at afløses af Baron Piessen og umiddelbart derefter
at organisere den holstenske Regjering i Kjøbenhavn. Han maatte
holde det for rigtigt, at ikke nogen mere Underordnet sendtes, da han
antog, at Kongens Commissær burde betragtes som den Første. Men
han maatte nu vide, hvorvidt Regjeringen tiltraadte det af Finants
ministeren forelagte Udkast til Monarkiets Ordning, da Commissæren
maatte kjende Regjeringens Hensigter i denne Henseende.
Conseilpræsidenten [Moltke] gjorde opmærksom paa, at det nu var
umuligt ved en detailleret Discussion at komme til en endelig Bestem
melse; han maatte derfor holde det for tilstrækkeligt, at Grev Criminil
udtalte sig derhen, at det endelige Spørgsmaal var holdt aabent, indtil
Notablerne kom sammen, og forresten kun for Øieblikket bestræbte sig
for at gjenoprette Kongens Autoritet.
Grev Criminil henholdt sig til sine i det forrige Møde yttrede An
skuelser, hvoraf det fremlyste, at han ikke kunde gaae sammen med
Statsraadet. Han var imidlertid villig til at gaae over til Holsten, naar
han der maatte udtale sin Mening overensstemmende med den her af
ham udtalte og yttre, at han vilde virke for den, samt ligeledes lige
frem meddele, at her en anden Anskuelse var gjældende, men at
Spørgsmaalet om den endelige Ordning holdtes aabent, indtil Notab
lerne vare sammentraadte.
Krigsministeren [Hansen] maatte tiltræde dette Forslag, da en saa
dan Aabenholdelse af Spørgsmaalet desuden havde en antagelig Grund
deri, at Holstens Forhold til Forbundet endnu ei vare ordnede.
Finantsministeren [Sponneck] antog ogsaa dette for den bedste
Udvei, naar man ei kunde forene sig om noget Bestemt.
Minister Clausen maatte ligeledes ansee det rigtigt, naar man ei
kunde forenes, da at vedgaae aabent, at to Meninger stode ligeoverfor
hverandre, hvis endelige Resultat holdtes aabent til Notablernes Sam
mentræden.
Udenrigsministeren [Reedtz] gjorde opmærksom paa, i hvilken
uholdbar Stilling han for sit Vedkommende vilde komme, naar Hans
Majestæt udtalte sig i een Retning og hans Commissær i Holsten i en
anden. Han maatte derfor under disse Omstændigheder finde det
uklogt, at Hans Majestæt til de garanterende Magter udtalte sig i Over
ensstemmelse med Finantsministerens Forslag. Enderesultatct maatte
8
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komme fra Notablerne, men man vilde ved en Udtalelse, som den
nævnte, udelukke Muligheden af at faae disse til at sammentræde, idet
man afskjar dem ethvert Haab. Heller ikke vilde Preussen og Østerrig
kunne overlevere tydske Undersaatter, forinden de erholdt en Garanti
for disses Fremtid.
Cultusministeren [Madvig] bemærkede, at det jo netop var derfor,
at man holdt Spørgsmaalet aabent. Vi formaaede ikke at udtale os for
Noget, som begge Parter fandt billigt, og da vi nu hverken vilde afskjære dem Haabet eller præjudicere vor egen Mening, saa erklærede
vi Spørgsmaalet for aabent og gjorde Udfaldet afhængigt af et tredie
Moment, nemlig Notablerne. Man maatte vel vogte sig for at sætte
Forsoningen som det Høieste, thi saa bliver den Uforsonligste den
Seirende.
Det blev saaledes besluttet, at Grev Reventlow-Criminil gik som
Commissær til Holsten og der, naar det var nødvendigt, udtalte sig
angaaende sine Anskuelser om den endelige Ordning af Monarkiets
Forhold, saaledes som han havde yttret sig i Statsraadet, idet han til
lige udtalte at ville virke for sin Anskuelse uden at fortie, at det danske
Statsraads Majoritet bestræbte sig for at føre en afvigende Mening
igjennem, samt meddelte, at den endelige Afgjørelse holdtes aaben,
indtil Notablerne havde forhandlet. Det vedtoges ligeledes, naar en
Interpellation i Rigsdagen skulde forefalde, uforbeholdent at meddele,
at Dissents fandt Sted, at Spørgsmaalet var aabent, og at Grev Reventlow var afsendt, som enig med det loiale Parti i Holsten, for først og
fremmest at gjøre Ende paa Blodsudgydelsen.
Finantsministeren [Sponneck] kunde ikke indsee, at Udenrigsmini
sterens Stilling ved den foreslaaede Fremgangsmaade skulde blive
uholdbar. Thi Uoverensstemmelsen i Mening var jo ei den eneste
Grund, hvorfor Spørgsmaalet holdtes aabent, men dette var jo endnu
slet ikke debatteret mellem de to Partier; de havde kun ført Krig om
det. Man maatte derfor føre det tilbage til den i 1848 tilsigtede Debat,
der nu vil føres under gunstigere Auspicier paa Grund af den erhver
vede Erfaring og Europas paaskyndende Indflydelse. Det er i samtlige
Undersaatters Interesse og begrundet i det i Manifestet givne Tilsagn,
at den endelige Afgjørelse, som muligvis giver et tredie fra de to for
skjellige Meninger helt afvigende Resultat, bliver Produktet af en Forstaaelse mellem Undersaatterne. Her var jo ikke mere Spørgsmaal om
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en aldeles løs Personalunion, men om Ordningen af de indre Forhold
i et Monarki, der ligeoverfor Udlandet danner en Helhed. Naar Uden
rigsministeren stillede sig paa dette Standpunkt, da forekom det ikke
Finantsministeren, at hans Stilling kunde være vanskelig ligeoverfor
Udlandet.
Grev Criminil udviklede derpaa nærmere, at den status quo, til
hvilken han antog, at Tydskland vilde gaae tilbage, var Tilstanden
1831, idet man, fra den anden Side endog muligen støttende sig paa, at
Forordningen om Provindsialstænder var fælleds for begge Hertug
dømmer, og at Wiener-Schlussacten udtaler, at Forfatninger, der staae
i anerkjendt Virksomhed, kun ad forfatningsmæssig Vei kunne for
andres, dels vilde begrunde en Competents i denne Retning i de sles
vigske Forhold, dels forlange, at Resultatet af Notablernes Debatter
var at forelægge Provindsialstænderne.
Conseilpræsidenten [Moltke] kunde, da Provindsialstænderne vare
gaaede uden for deres Mandat og selv havde opløst sig, ingenlunde
dele den Anskuelse, men ansaa denne Institution som aldeles ikke mere
existerende.
Derefter sattes Convocationspatentet for Holstens Vedkommende
under Discussion, idet Grev Criminil fremhævede, at han ei alene be
tragtede den endelige Redaktion af dette som en Norm for hans Udta
lelser i Holsten, men at den Redaktion, hvorom man nu her enedes,
ogsaa var den, som [man] vilde bestræbe sig for i sin Tid at erholde
allerhøieste Stadfæstelse paa.
Efterat derpaa Justitsministeren [Bardenfleth] havde forelæst et
Forslag til en Formulering af en Udtalelse, hvori de modstridende Me
ninger kunde mødes, og Cultusministeren [Madvig] havde foreslaaet
en Omredaktion af en enkelt Sætning, vedtoges det, at den endelige
Redaktion foretoges ved en Conferents mellem Grev Criminil og nogle
af Ministrene, og at en tydsk Oversættelse tillige forfattedes.
Mødet blev derpaa hævet.
A. W. Moltke.
/ Paa Kammerherre Lundings Vegne
J. Liebe.
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Møde i statsrådet tirsdag d. 7. januar 1851.

Aar 1851, den 7de Januar, var Statsraadet samlet under Hans Maje
stæts allerhøieste Præsidium.
Efterat Premierministeren [Moltke] havde meddelt Hans Majestæt
Resultatet af Statsraadets Forhandlinger i seneste Møde, og Udenrigs
ministeren [Reedtz] havde oplæst de Dokumenter, hvorom der havde
været Spørgsmaal, tiltraadte Hans Majestæt det Resultat, hvortil Stats
raadet var kommet, idet Allerhøistsamme oplæste nogle af ham udka
stede Bemærkninger over det, som fortiden nærmest forelaae til at
iværksætte, som aldeles stemmede med de af Statsraadet tagne Beslut
ninger, om hvad allerunderdanigst var at indstille. En yderligere Præ
cisering af nogle til den endelige Ordning og til det eventuelle AmnestiSpørgsmaal henhørende Punkter, som af Hans Majestæt var opsat,
blev efter allerhøieste Befaling nedlagt ved Protokollen for i sin Tid,
naar de omtalte Spørgsmaal forelaae, at undergives Drøftelse.
Hans Majestæt meddelte derefter, at Grev Reventlow-Criminil nu
vilde tiltræde Statsraadets Forhandlinger for at afgjøre det Endelige
betræffende hans Mission til Holsten og Lauenborg som Kongelig Com
missær, samt at Hans Majestæt, naar disse Forhandlinger vare tilende
bragte, atter vilde indfinde sig i Statsraadet; hvilket han nu forlod.
Derefter overtog Premierministeren Præsidiet, og Grev ReventlowCriminil indfandt sig i Statsraadet.
Betræffende den endelige Affattelse af Convocationspatentet for
Notablerne i Holsten oplæste Grev Criminil den Redaktion, han paral
lelt med Cultusministerens Forslag nu havde forsøgt, saaledes at de
Ord, hvorom der nærmest havde været Spørgsmaal, kom til at hedde:
»die Art der wiederhergestellenden Verbindung«.
Justitsministeren [Bardenfleth] maatte, naar der sattes »die Art
der Verbindung«, føle sig fuldkommen betrygget mod Conseqventseme,
men maatte dog være af den Formening, at denne Betryggelse endnu
forøgedes, naar der sattes: »die Art und der Umfang«.
Minister Clausen maatte dog bemærke, at der i disse Udtryk kunde
lægges en Forbindtlighed til at bringe en Forbindelse tilbage ligesaa
stærk som den tidligere, og at kun Modaliteterne skulde underkastes
Drøftelse. Det forekom ham i høi Grad betænkeligt, da den svagere
Del altid blev nødt til at concederc den Fortolkning, som den Stærkere
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opstillede. Han havde imidlertid forstaaet Sagen saaledes, at Redak
tionen af det i sin Tid udkommende Patent var et aabent Spørgsmaal,
og at det kun nu forhandledes for at skaffe en Basis, i Overensstem
melse med hvilken Udenrigsministeren og Grev Criminil kunde udtale
sig, og en Form for det, som Greven kunde vedkjende sig at være det,
som han i sin Tid vilde foreslaae Kongen og søge at føre igjennem.
Grev Criminil bemærkede, at netop fordi Spørgsmaalet stod saa
ledes, var det ham af yderste Vigtighed, at man enedes om Redaktio
nen. Der var imidlertid indtraadt en Omstændighed, som gjorde, at
han maatte betvivle Muligheden af, at han kunde gaae som Commissær
til Holsten. Han havde nemlig havt en Samtale med Hans Majestæt,
hvoraf det for ham fremgik, at Kongen allerede havde fattet sin Be
slutning om den endelige Ordning conform med Statsraadets Majoritet.
Under saadanne Omstændigheder kunde han ei i Holsten udtale, at
Spørgsmaalet var aabent, og at han kunde have nogen Chance for at
sætte sin Anskuelse igjennem.
Samtlige Ministre udhævede, at dette maatte være grundet paa en
Misforstaaelse, da Kongen ei alene til de enkelte Ministre havde erklæ
ret Spørgsmaalet for aabent, men endog endnu iaften i det samlede
Statsraad udtrykkeligen havde udtalt sig saaledes.
Udenrigsministeren [Reedtz] maatte bemærke, at han ei holdt for
muligt at kunne føre Sagen igjennem, uden en endelig Afgjørelse,
længere end i det Høieste 14 Dage à 3 Uger. For nu at naae dette Resul
tat foreslog han 2 Ting:
1) At Grev Criminil afgik til Holsten som Commissær og udtalte sig
der i Overensstemmelse med det eengang Vedtagne.
2) At der sendtes en Afsending til Wien for ligeoverfor Schwarzenberg
at repræsentere Statsraadets Majoritets Anskuelse.
Han foreslog dertil Finantsministeren, som skarpest havde frem
stillet Majoritetens Anskuelser. En saadan Sendelse vilde enten føre
til at sætte de omtalte Anskuelser igjennem eller tilveiebringe en Over
bevisning om den af ham nærede Anskuelses Rigtighed, at nemlig den
af Majoriteten foreslaaede endelige Ordning var uudførlig. Naar saa
ledes et Resultat var opnaaet, vilde man da kunne komme til en Enig
hed om den endelige Ordning.
Krigsministeren [Hansen] udhævede, at dette vilde medføre en for
øget Opsættelse af flere Uger.
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Paa Premierministerens [Moltkes] Opfordring erklærede Finants
ministeren [Sponneck] sig villig til at overtage denne Sendelse, naar
Statsraadet fandt det hensigtsmæssigt, og Hans Majestæt befalede det.
Grev Criminil maatte antage en saadan Sendelse for meget hensigts
mæssig, uagtet han nærede den bestemte Overbevisning, at Resultatet
vilde blive, at Finantsministeren overbevistes om, at en endelig Ord
ning kun lod sig sætte igjennem paa Basis af status quo. Han kunde
imidlertid i saa Fald saameget mindre gaae til Holsten, som der fore
kom ham at ligge en uopløselig Modsigelse imellem disse tvende Mis
sioner. Han vilde dels ei kunne udtale noget Haab om en endelig Gjennemførelse af sine Anskuelser, og dels vilde den Formening opstaae i
Holsten, at han havde nærmet sig Majoritetens Anskuelser.
Udenrigsministeren [Reedtz] kunde ei finde nogen Modsigelse; han
fandt det tvertimod til samme Tid, som man udtalte, at Spørgsmaalet
holdtes aabent, fuldkommen correkt, at Majoritetens Anskuelse endnu
engang forsøgtes gjennemført; lykkedes dette, da vilde jo Grev Criminils Fjernelse deraf være en Følge; lykkedes det ikke, vilde jo tverti
mod Chancen forbedres for Gjennemføreisen af hans Mening.
Minister Clausen maatte desforuden bemærke, at de tvende Missio
ner havde et aldeles forskjelligt Øiemed, Grev Criminils den øieblikkelige Pacification, Finantsministerens den endelige Ordning.
Cultusministeren [Madvig] kunde eiheller see nogen Hindring for
den foreslaaede Sendelse. Det vilde jo være tydeligt, at Kongen ei
kunde repræsentere sit Folk, da hans danske og tydske Undersaatters
Mening stod saa skarpt imod hinanden. Han vilde altsaa ei for Øie
blikket enten danne et aldeles tydsk eller et aldeles dansk Organ for
det samlede Monarki, men, medens det endelige Spørgsmaal holdtes
aabent, dels gjennem de andre Magter dels gjennem Notablerne tilveie
bringe et mæglende Moment. Fra Grev Criminils Side kunde der jo
Intet være til Hinder for, ligesom her i Statsraadet, at udtale i Hol
sten, at det var ham bekjendt, at Finantsministeren reiste til Wien
for at forskaffe Majoritetens Mening Gyldighed, men at han ei antog,
at det vilde lykkes.
Justitsministeren [Bardenfleth] maatte være aldeles enig i, at Fi
nantsministeren overtog denne Mission, som vilde forsyne Regjeringen
med Materialier til en endelig Afgjørelse. Han ansaae denne Udvei ei
alene for den eneste mulige, men det forekom ham ogsaa, at den umuligen kunde mistydes, da Enhver strax maatte fatte dens Betydning.
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Premierministeren [Moltke] maatte aldeles tiltræde det Yttrede;
han indsaa fuldkommen det store Offer, som Grev Criminil bragte,
men han maatte finde hans Reise til Holsten saameget nødvendigere
nu, da man ellers kunde antage, at Hans Majestæt nu aldeles vilde lade
sine tydske Undersaatters Ønsker udenfor Hensyn og aldeles kun
havde sluttet sig til de danske Fordringer.
Finantsministeren [Sponneck] troede ei, at hans Personlighed i
Holsten antoges for at repræsentere en saa bestemt Modsætning til
Grev Criminils Anskuelser, at man af hans samtidige Mission kunde
falde paa at antage en Tendentsforandring hos Greven; han maatte
imidlertid udhæve, at han kun kunde overtage Missionen, naar de for
nødne Skridt skete for at give hans Sendelse Vægt, men heriblandt hen
hørte absolut Afsendelsen af en Commissær til Holsten.
Efterat derhos Sendeisens Modalitet nærmere var blevet bestemt,
og det navnligen var forbeholdt en Afgjørelse mellem Finantsministe
ren og Udenrigsministeren, om hvorvidt den iforveien var at anmelde,
erklærede Grev Criminil sig villig til Dagen efter at afreise som Com
missær til Holsten og Lauenborg, da han var blevet oplyst om, at Hans
Majestæt endnu holdt den endelige Ordning som aabent Spørgsmaal.
Krigsministeren [Hansen] udhævede for Grev Criminil Nødvendig
heden af Besættelsen af Rendsborg og Frederiksort med danske eller
i alt Fald af det første tildels med Forbundstropper.
Grev Criminil var heri fuldkommen enig, men maatte beklage, at
den Omstændighed, at der ei havde været en Commissær i Dresden
under Udfærdigelsen af Forbundscommissærernes Fuldmagter, havde
vanskeliggjort Gjennemførelsen af de fra vor Side senere stillede For
dringer.
Efterat Hans Majestæt derefter atter havde overtaget Præsidiet i
Statsraadet og havde gjentaget, at han betragtede den endelige Ordning
af Monarkiets Dele som et aabent Spørgsmaal, udtalte Grev Criminil, at
han altsaa antog sig at være berettiget til at erklære, at han i sine
allerunderdanigste Indstillinger og i sin øvrige Embedsvirksomhed til
Hans Majestæt vilde og turde stræbe for at sætte sine Anskuelser igjen
nom, men at Hans Majestæt fortiden endnu ei havde taget nogen ende
lig Beslutning. Hvortil Hans Majestæt afgav sin allerhøieste Billigelse.
Dernæst oplæste Grev Criminil et Udkast til en Proklamation, hvor
ved Hans Majestæts Autoritet retableredes i Lauenborg; hvilket af
Hans Majestæt billigedes og allerhøist bestemtes at skulle contrasig-
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neres af Grev Criminil, hvorimod den Fuldmagt, der var at udstæde
til ham, ei var at meddele nogen Contrasignatur.
Hans Majestæt bestemte derefter, at Grev Criminil afgik Dagen
efter; og efterat Statsraadet havde allerunderdanigst indstillet, at Fi
nantsministeren, i Overensstemmelse med det Forhandlede, snarest
muligen afgik til Wien, meddelte Hans Majestæt denne Sendelse sit
allerhøieste Bifald; ligesom Allerhøistsamme tiltraadte den af Krigs
ministeren udtalte Anskuelse, at nogen gjennemgribende Reduktion
af Armeen ei kunde finde Sted, saalænge Rendsborg var besat af Insurgenterne.
Mødet blev derpaa hævet.
A.W. Moltke.
/ Paa Kammerherre Lundings Vegne
J. Liebe.
Møde i statsrådet torsdag d. 9. januar 1851.

Aar 1851, den 9de Januar, var Statsraadet samlet.
Udenrigsministeren [Reedtz] oplæste en Depeche fra Baron Dirckinck af 6te December betræffendc en Samtale, han havde havt med
den østerrigske og preussiske Commissær, samt meddelte de sidste
Efterretninger fra Paris, Berlin og Stockholm.
Finantsministeren [Sponneck] oplæste og motiverede derefter Concepten til en allerhøieste Udnævnelse for Domænedirektøren til under
hans Fraværelse at overtage Finansministeriets Portefeuille samt del
tage i Statsraadets Møder og Forhandlinger, dog med Undtagelse af de
politiske Spørgsmaal.
I Anledning af denne Finantsministerens forestaaende Mission ud
hævede Udenrigsministeren [Reedtz] de Skridt, der af ham vare gjorte
for at lette Finantsministerens Stilling i Wien og give den den for
nødne Vægt, men maatte gjentage, at han ikke troede, at det ville
lykkes at føre Majoritetens Mening igjennem.
I Anledning af en Depeche fra Baron Meyendorph til det russiske
Gesandtskab horsteds, som af Udenrigsministeren oplæstes, udtalte
Conseilpræsidenten [Moltke] Nødvendigheden af at fremhæve, at det
ei blot var et Nationalitets-Hensyn, hvorfra Majoriteten gik ud, men at
Spørgsmaalet var om at give Staten den varigste Ordning, og at Maj o-
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riteten befrygtede, at en Fornyelse af Forholdet mellem Holsten Og
Slesvig vilde føre til nye Rystelser og nye Rivninger med det tydske
Forbund.
Minister Clausen udtalte sig i samme Retning, og Cultusministeren
[Madvig] bemærkede, at han ønskede den danske Nationalitet en saa
stor Udstrækning, som den var berettiget til, og saa frie Forhold som
muligt. Men naar man kom dette Formaal saa nær som muligt i Reali
teten, saa kunde han ei Andet end holde det for nødvendigt, saaledes
som nu Sagerne forelaae, i Formen at holde Paaberaabelsen af Natio
naliteten aldeles udenfor og ialtfald kun behandle den som et politisk
Moment i Kongen af Danmarks dynastiske Stilling. Han antog desfor
uden, at det vilde være Finantsministerens Opgave, om han end ei
saae sig istand til at sætte Majoritetens Mening igjennem, dog at for
søge ad andre Veie at stræbe til at nærme sig saameget muligt samme
Maal.
Udenrigsministeren [Reedtz] maatte henholde sig til sit Tidligere,
men maatte betragte det som en overordenlig Vinding ved Finants
ministerens Mission, at den maatte føre til en endelig Afgjørelse mel
lem Alternativerne.
Finantsministeren [Sponneck] meddelte derefter, at han havde op
fattet Missionens Øiemed, som følger:
1) Som dens mest presserende Øiemed: at gjøre Østerrig begribeligt,
hvor vanskelig Sagens øieblikkelige endelige Ordning vilde være,
da de forskjellige Meninger i Landet stode ligesaa skarpt imod
hverandre som i 1848, eftersom der siden den Tid kun var ført
Krig, ei debatteret, samt derved udhæve, at det ogsaa var den af
Kongen selv udtalte Mening, at Spørgsmaalet skulde henstaae
aabent, indtil Notablerne havde udtalt sig. Han antog, at naar der
saaledes vandtes Tid til Underhandlinger, vilde Meget være vundet.
2) Som næste Øiemed maatte han da stille sig at gjøre Majoritetens
Anskuelse om den endelige Ordning saavidt muligt gjældende,
navnlig ligeoverfor den russiske Gesandt. I denne Henseende næ
rede han Tvivl, om han kunde være berettiget til, efter det som
med Grev Criminil var afgjort, at udtale, at Hans Majestæts pri
vate Mening stemte med denne Opfattelse.
Efterat Udenrigsministeren [Reedtz] havde paa det Bestemteste
udtalt sig mod en saadan Henvisning til Hans Majestæts egne person
lige Anskuelser, enedes Statsraadet om, at Finantsministeren, ved
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Siden af at udtale Hans Majestæts Ønske om at holde Sagens endelige
Afgjørelse aaben, erklærede den af ham fremførte Anskuelse for at
være den Regjerings, med hvilken alle Underhandlinger havde fundet
Sted.
Under den forefaldne Discussion yttrede Justitsministeren [Barden
fleth], at muligen den danske Grundlovs Beskaffenhed og de politiske
Anskuelser, man tiltroede det danske Ministerium, kunde bringe den
østerrigske Regjering til at befrygte, at det tydske Element i Slesvig,
ved en nøie Forening med Danmark, vilde blive prægraveret, og at
det derfor var af Vigtighed at afgjøre, hvorvidt Finantsministeren
kunde stille en grundlovmæssig Forandring ad grundlovmæssig Vei
i Udsigt i denne Retning.
Efterat Udenrigsministeren [Reedtz] havde meddelt de Skridt,
hvorved han troede allerede tilstrækkeligen at have modarbeidet slige
Anskuelser, og udtalt sin Formening om, at slige Spørgsmaal ei riide
komme til at stilles, vedtog dog Statsraadet, at saafremt mod Formod
ning de omtalte Betænkeligheder skulde yttres fra den anden Side,
Finantsministeren kunde udtale, at han ved den endelige Ordning af
Slesrigs Forhold til Danmark ei omtrivlede, at der ad grundlovmæssig
Vei kunde opnaaes for Slesvig fuldkommen betryggende Modificationer i Grundloven.
Finantsministeren [Sponneck] udviklede dernæst, at man, ved at
udvikle Ideen om den endelige Organisation, ligeoverfor Østerrig maatte
befrygte, enten at faae et ligefremt Afslag, eller at der vilde opstaae
Vanskeligheder og Forhalinger ved Pacificationen. Han maatte derfor
antage det for rigtigst herom foreløbigen alene at forhandle med Baron
Meyendorph. Hvori Statsraadet erklærede sig enigt.
I Anledning af en under Discussionen forefalden Yttring bemær
kede Cultusministeren [Madvig], at han antog, at Sagen stod saaledes,
at Statsraadet, saafremt Finantsministeren ved sin Hjemkomst erklæ
rede det af Majoriteten gjorte Forslag for uiværksætteligt, ingenlunde
havde bundet sig med Hensyn paa de Skridt, det derefter maatte ansee
for hensigtsmæssige.
Finantsministeren [Sponneck] henledte derpaa Statsraadets Op
mærksomhed paa, om det ei maatte være rigtigt, istedetfor et lige Antal
af de paa Listen over Notablerne for Danmark Opførte at placere Formændene i begge Thingene, ligesom ogsaa for Jyllands specielle Ved-
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kommende Dr. Poulsen istedetfor Overauditeur Stockfleth, som jo nu
var ansat i Slesvig.
Finantsministeren [Sponneck] refererede derefter et Lovudkast til
flere Domæne-Eiendommes Afhændelse samt Udkast til en Tillægslov
til Finantsloven for flere Ministeriers Vedkommende, som han agtede
at forelægge Rigsdagen. Hvorimod der fra Statsraadets Side Intet
fandtes at indvende.
Indenrigsministeren [Rosenørn] meddelte at ville forelægge Lov
udkastet om Indfødsrets Meddelse til allerhøieste Stadfæstelse. Hvor
imod Intet fandtes at erindre.
Mødet blev derpaa hævet.

A.W. Moltke.

/ Paa Kammerherre Lundings Vegne
J. Liebe.
Møde i statsrådet tirsdag d. 14. januar 1851.

Aar 1851, den 14de Januar, var Statsraadet samlet under Hans
Majestæt Kongens allerhøieste Præsidium.
Premierministeren og Krigsministeren vare formedelst Sygdom fra
værende. Den fungerende Finantsminister, Domænedirektør Bang, var
tilstede.
Udenrigsministeren [Reedtz] oplæste den til den østerrigske Forbundscommissær meddelte Instruction, en Skrivelse fra Kammerherre
Bülow af 6te Januar, som sluttede sig til denne, tvende Skrivelser fra
Kammerherre Bielke af 9de og 10de, en Beretning af 10de fra Baron
Dirckinck og en fra Grev Reventlow Criminil modtagen Skrivelse samt
de sidste Efterretninger fra Petersborg.
Hans Majestæt Kongen behagede allernaadigst at meddele de fra
Armeen under Ilte og 12te modtagen Efterretninger. Hvorefter Hans
Majestæt anmodede Statsraadet om til behørigTid at henvende Opmærk
somheden paa, hvad der kunde ske gjennem Forbundscommissærerne
for at foranledige, forsaavidt muligt, at fjerne de Uleiligheder, der
maatte opstaae med de Individer, paa hvilke Amnestien ei vilde kunne
udstrækkes.
Derefter meddelte Justitsministeren [Bardenfleth], at Marinemini-
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steren havde forlangt en Udskrivning af Mandskab til Flaaden, noget
over 6000 Mand, og at naar en saadan skulde foretages, var det nød
vendigt, at det skete paa en Tid, da Søfolkene endnu vare hjemme.
Han maatte imidlertid antage det for nødvendigt nu at fravige de i
Forordningen af 1802 bestemte Regler og nu for Søetaten ogsaa ind
føre en Udskrivning efter Aldersklasserne. Han havde derfor i denne
Retning udarbeidet et Lovudkast, hvilket han allerunderdanigst oplæste
og motiverede.
Efterat Marineministeren [van Dockum] havde udhævet Nødven
digheden af at være beredt paa alle Eventualiteter, og den Omstændig
hed, at man altid med Lethed kunde permittere Folkene, naar man ei
brugte dem, men at det var umuligt at faae dem til Tjeneste, naar de
vare komne i privat Fart, samt at han ei personlig kunde bære det
heraf flydende Ansvar, udtalte imidlertid dog saavel Justitsministeren
[Bardenfleth] og Marineministeren [van Dockum] som de andre Mini
stre deres Betænkeligheder ved under de forhaanden værende Omstæn
digheder at forelægge et saadant Lovudkast, da det om faa Uger maatte
vise sig, hvorvidt Udsigterne til Foraaret blevc fredelige eller krigerske.
Hans Majestæt behagede derefter at befale, at denne Sags Debat
tering foreløbigen var at udsætte, indtil Forholdene nærmere klarede
sig.
Derefter refererede Udenrigsministeren [Reedtz], at den franske
Gesandt meget indtrængende ønskede en Afgjørelse angaaende den
allerede i Aaret 1844 paabegyndte Sag om en Traktats Afsluttelse mod
Eftertryk og Eftergjørelse af Kunstværker.
Justitsministeren [Bardenfleth] bemærkede, at Cancelliet tidligere
havde udtalt sig mod det foreliggende Udkast, hvortil der efter hans
Overbevisning iøvrigt var god Grund, da Traktaten alene vilde være
til Fordel for den franske Bog- og Kunsthandel. Han maatte iøvrigt
bemærke, at Sagen henhørte under Indenrigsministeriet.
Indenrigsministeren [Rosenørn] kunde ei dele Justitsministerens
Betænkeligheder og troede, at Traktaten de facto vilde medføre meget
ringe Ulemper. Han fandt det ogsaa utilraadeligt at gjøre Frankrig
Vanskeligheder, naar det satte sig i Spidsen for et i og for sig rigtigt
og hæderligt Princips Gjennemførelse.
Cultusministeren [Madvig] bemærkede, at det, der vilde være føle
ligt her, var ei Forbudet mod Eftertryk, men Forbudet mod Handel
med Eftertryk.
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Efterat Udenrigsministeren [Reedtz] havde udtalt, at han skulde
søge at stille de enkelte Punkter saa almindelige som muligt, men at
det var ham af Vigtighed i Almindelighed at bemyndiges til at afslutte
en saadan Traktat, og Statsraadet herimod Intet havde at erindre, med
delte Hans Majestæt allernaadigst en saadan Bemyndigelse.
Mødet blev derpaa hævet.
A.W. Moltke.

/ Paa Kammerherre Lundings Vegne
J. Liebe.

Møde i statsrådet onsdag d. 15. januar 1851.
Aar 1851, den 15de Januar, var Statsraadet forsamlet under Hans
Majestæt Kongens eget allerhøieste Præsidium. Conseilpræsidenten var
fraværende; ligeledes den fungerende Finantsminister. Protokollen
førtes af Justitsraad Liebe.
Hans Majestæt Kongen lod forelæse en til ham indkommen Beret
ning fra Grev Reventlow-Criminil tilligemed de dermed følgende tvende
Protokoller samt en Skrivelse fra Grev Criminil til General Krogh af
12te Januar.
Krigsministeren [Hansen] bemærkede, at General Krogh paa den
oplæste Skrivelse fra Grev Criminil havde svaret, at han foreløbigen
havde givet Ordre til at standse med Fjendtlighederne. Krigsministe
ren tilføiede, at han iaften havde tilskrevet General Krogh, at det billi
gedes, at han havde ladet Fjendtlighederne standse, men at det derhos
var ham forbudt at rømme eet eneste Punkt af det af os besatte Terri
torium uden udtrykkelig Ordre herfra.
Hans Majestæt Kongen lod derefter endvidere forelæse et fra Grev
Criminil modtaget Udkast til et allerhøieste Reskript til ham, formu
leret saaledes med Hensyn til de forskjellige Punkter, om hvilke han
begjærede allerhøieste Resolution, som han ansaae det ønskeligt.
Efterat dette Udkast var oplæst, bemærkede Hans Majestæt, at han,
forinden han reskriberede Grev Criminil, ønskede at høre Statsraadets
Mening om de forskjellige Punkter, hvorom der ved denne Leilighed
kunde blive Spørgsmaal, samt at han, da Reskriptet vilde være at
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udfærdige igjennem Kabinetssekretariatet, ansaae det rettest, at den
fungerende Chef for samme var tilstede ved Statsraadets Forhandlin
ger i nærværende Møde, for at han derved bedre kunde blive sat istand
til at formulere Reskriptet.
Geheimeraad Bluhme blev derefter tilkaldt.
Det ovenmeldte af Grev Criminil indsendte Udkast til et allerhøieste
Reskript blev derpaa punktvis sat under Discussion.
Det 1ste Punkt angik Tilbagetrækningen af de danske Tropper fra
Sydslesvig og Reduktion af Armeen; i hvilken Henseende Udkastet gik
ud paa, at en passende Formindskelse af Tropperne i Sydslesvig og
deres Tilbagetrækning skulde indtræde, saasnart officiel Underretning
modtoges om Tidspunktet for Tilbagetrækningen af de holstenske
Tropper bag Eideren og om Begyndelsen af Formindskelsen af disse;
hvorhos Udkastet tilføiede, at Tilbagetrækningen af vore Tropper skulde
i hvert Fald ikke gjøres afhængig af, at Frederiksort blev rømmet.
Krigsministeren [Hansen] maatte med Hensyn til dette Punkt
insistere paa, at Armeen ikke forlod nogen Del af sin Position, for
inden Frederiksort og den nordlige Del af Rendsborg var rømmet af
Insurgenterne og besat af danske Tropper; en saadan Besættelse var
af militære Hensyn nødvendig, og før den var sket, havdes ingen Sikker
hed ligeoverfor Insurgenterne.
Cultusministeren [Madvig] kunde ikke tilraade at stille i den paa
gjældende Henseende den af Krigsministeren paapegede Fordring. Han
troede nemlig, at det paa det nærværende Stadium, hvor det var af
største Vigtighed, ikke at lægge Hindringer iveien for Pacifikationsværkets Fremme, vilde være høist betænkeligt at reise en Controvers,
der gik videre end til at redde Ærespunktet, og dette mente han vilde
være naaet, naar de danske Tropper i Sydslesvig ikke sattes i Bevæ
gelse nordpaa, før Frederiksort og det nordlige Rendsborg var rømmet,
og den commanderende General havde faaet Underretning om, at Re
duktionen af Insurgentarmeen var begyndt. Derved mente han var
opnaaet, hvad der kunde opnaaes, medens et Forlangende om at to af
de fjendtlige Tropper hidtil besatte faste Punkter først skulde være
tagne i Besiddelse af os, inden vi trak vore Tropper tilbage fra Syd
slesvig, maatte befrygtes at ville møde en decideret Modstand og skabe
store Vanskeligheder.
Udenrigsministeren [Reedtz] maatte, med Hensyn til den forelig
gende Sag i Almindelighed, gjøre for sit Vedkommende opmærksom
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paa den særlige politiske Stilling i det Hele, hvori han som Minoritet
fortiden befandt sig ligeoverfor Statsraadet, hvilken særlige Stilling
vilde betinge hans Voteringer i den foreliggende Sag, idet han, saalænge der ikke foregribes Noget i den ene eller den anden af de to
politiske Retninger, hvorom Spørgsmaalet var, ikke ansaae sig berettiget til at gjøre sin egen personlige Mening gjældende.
Hvad det under Discussion satte Punkt i Grev Criminils Udkast
angik, da havde han vel ikke stærk Overbevisning om, at det just var
nødvendigt, at Frederiksort og det nordlige Rendsborg bleve besatte,
førend vore Tropper bleve trukket tilbage fra Sydslesvig; men naar
Krigsministeren insisterede paa en saadan Besættelse, vilde han heri
slutte sig til ham. Formindskelsen af Tropperne mente han at kunne
paa begge Sider ske samtidig.
Marineministeren [van Dockum] udtalte sig for, at Tilbagetræk
ningen af vore Tropper burde saavidt muligt sættes i Overensstem
melse med, hvad der var bestemt i Instructionen til Forbundscommissærerne. Denne gik ud paa, at det nordlige Rendsborg skulde overgives
til os; Frederiksort var vel ikke specielt nævnt i Instructionen, men
dens Overlevering til os fremgik som en Selvfølge af Bestemmelsen om,
at den holstenske Armee skulde trækkes tilbage bag Eideren. Naar da
saaledes, overensstemmende med Instructionen, begge de nævnte Punk
ter vare overleverede til os, skulde Tilbagetrækningen af vore Tropper
gaae for sig, og Formindskelsen af disse kunde da uden nogen Betæn
kelighed ske paa samme Tid som Formindskelsen af Insurgentarmeen.
Minister Clausen mente, at de to Punkter: Tilbagetrækningen af
Tropperne og Reduktionen af Armeens Styrke, maatte holdes fra hin
anden: for at Tilbagetrækningen kunde ske, maatte fordres, at den fra
den anden Side paatagne Forpligtelse til at drage Insurgenttropperne
tilbage over Eideren først var opfyldt, og dertil hørte, at Frederiksort
og det nordlige Rendsborg var rømmet, Reduktionen af Tropperne
kunde ske efterhaanden, som der havdes paalidelig Kundskab om, at
Reduktion i den holstenske Armee fandt Sted.
Indenrigsministeren [Rosenørn] fandt, at der var Anledning til at
fordre, at Besættelsen af Frederiksort fra dansk Side skulde finde
Sted, og den nordlige Del af Rendsborg være rømmet, førend Tilbage
trækningen af vore Tropper gik for sig, men mente forøvrigt, at, hvad
Besættelsen af den nordlige Del af Rendsborg angik, da kunde Tids
punktet for samme gjøres til Gjenstand for nærmere Aftale mellem
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den militære Commissær, der herfra formentlig vilde blive sendt til
Holsten, og General Krogh.
Justitsministeren [Bardenfleth] udtalte sig for, at der fra vor Side
burde holdes paa, at de danske Tropper ikke bleve trukne tilbage fra
Sydslesvig, forinden Frederiksort og det nordlige Rendsborg var blevet
besat; og hvad Formindskelsen af Tropperne angik, da mente han, at
denne kunde ske samtidigt paa begge Sider.
Efterat Statsraadet saaledes havde udtalt sig over det foreliggende
Punkt, tilkjendegav Hans Majestæt, at han vilde reskribere Krigsmini
steren at lade afgaae en Ordre til den commanderende General om ikke
at trække Tropperne tilbage fra Sydslesvig, forinden Frederiksort og
det nordlige Rendsborg var rømmet af Insurgenterne og besat af vore
Tropper, og om at Reduktionen af Tropperne skulde finde Sted efterhaanden, som der havdes paalidelig Kundskab om, at en Reduktion i
den holstenske Armee fandt Sted; om hvilken Befaling Hans Majestæt
i det Reskript, han vilde lade udfærdige til Grev Criminil, vilde med
dele denne det Fornødne.
Det næste Punkt, der sattes under Discussion, angik de herværende
Militærfangers Frigivelse.
Forsaavidt denne Frigivelse var i det af Grev Criminil forfattede
Udkast betinget alene deraf, at Hans Majestæt modtog fra ham Ind
beretning om, at Intet længere stod iveien for, at de af Allerhøistsammes
Undersaatter fra Kongeriget Danmark, der befandt sig i Fangenskab i
Holsten, sattes i Frihed, da var Statsraadet dels enigt med Krigsmini
steren [Hansen] i Nødvendigheden af, at Udtrykket »Undersaatter fra
Kongeriget Danmark«, da det ikke omfattede de fangne Slesvigere, om
byttedes med det mere simple Udtryk: »de i Hans Majestæts Tjeneste
staaende Individer«, og dels tiltraadte Statsraadet Justitsministerens
[Bardenfleths] Formening om, at til hiin Betingelse for de herværende
Fangers Løsgivelse burde føies endnu den : at de holstenske Tropper først
vare trukne tilbage over Eideren og Frederiksort, og det nordlige Rends
borg besat af vore Tropper. Idet Statsraadet derhos var enigt i, at den
nærmere Detail angaaende Udleveringen af dem, der befandt sig i hol
stensk Fangenskab, maatte overlades til den Militær-Commissær, der
formentligen vilde være, overensstemmende med Grev Criminils For
slag, at sende til Holsten, fandt Statsraadet endvidere i Henseende til
det foreliggende Punkt, at det hellere maatte hedde, at Hans Majestæt
af Kongelig Naade havde besluttet de herværende Fangers Løsgivelse
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end af »landsfaderlig Naade«, da der her nemlig ikke blot var Tale
om Hans Majestæts Undersaatter, men tillige om Fremmede.
Hans Majestæt Kongen bifaldt derefter allernaadigst, at det fore
liggende Punkt blev i det Reskript, der skulde udfærdiges til Grev Crimi
nil, at formulere overensstemmende med, hvad der af Statsraadet var
udtalt.
Det følgende Punkt i Grev Criminils Udkast gik ud paa dels en
Stadfæstelse af det af ham Commissærerne allerede givne Tilsagn, at
de Slesvigere, som havde baaret Vaaben mod Hans Majestæt og vendte
tilbage til deres Hjem, ikke skulde blive i nogen Maade forulempede
af Øvrighederne, og dels en Bemyndigelse til at erklære, at heller ikke
de af Hans Majestæts holstenske Undersaatter, som havde baaret Vaa
ben imod ham, og efter Reduktionen forbleve i Tjenesten eller ifølge
Reduktionen bleve afskedigede, skulde efter Gjenoprettelsen af Hans
Majestæts landsherrelige Autoritet i Holsten blive dragne til Ansvar.
Krigsministeren [Hansen] bemærkede, at Hans Majestæt umuligt
kunde pardonnere de Officerer, som stode i Allerhøistsammes Tjeneste
før den 24de Marts 1848, og som havde brudt deres Faneed. Han
maatte derfor paa det Stærkeste insistere paa, at disse Officerer ude
lukkedes fra Amnestien, da i andet Fald Disciplinen i Armeen vilde i
høi Grad blive rokket.
Cultusministeren [Madvig] kunde, efter sin Opfatning af de poli
tiske Forhold, ikke Andet end tilraade, at Hans Majestæt med Hensyn
til det foreliggende Punkt lod det have sit Forblivende ved Grev Crimi
nils Udkast. At det ved Reorganisationen af den holstenske Armee vil
kunne blive gjort gjældende som en Concession mod det monarkiske
Princip, at de paagjældende Officerer ikke længere blive i Armeen,
derom tvivlede han ikke; men mere troede han heller ikke at kunne
naaes. Hans Majestæts Autoritet vilde, saaledes som det klart fremgik,
at det tydske Forbund nu engang havde opfattet Sagen, aldrig blive
paa den Maade gjenoprettet i Holsten, at Forbundet indrømmede, at
Alt, hvad der var sket, betragtedes som uberettiget Oprør, og der var,
efter Alt hvad forelaae, ingen Udsigt til, at Grev Criminil nu skulde
kunne sætte en Fordring igjennem, om at disse Officerer senere skulde
kunne drages til Ansvar, hvor retfærdig end denne Fordring maatte i
sig erkjendes at være; Grevens Stilling vilde, ved at gjøre en saadan
Fordring, kun vanskeliggjøres i det Øieblik, hvor det netop var om at
gjøre at lette Pacificationsværket saameget som muligt.
9
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Minister Clausen bemærkede, at hvorledes end Forholdene i Holsten
betragtedes, stod dog fast, at de paagjældende Officerer havde brudt
deres Ed og løftet Vaaben mod Landsherren. Ligesom han nu troede,
at Enhver maatte indrømme, at saadanne Officerer ikke kunde blive
staaende i Hans Majestæts Tjeneste, saaledes antog han heller ikke,
at det vilde være stemmende med Kongens Værdighed ikke nu strax
at udtale dette, og han mente derfor, at det i det allerhøieste Reskript,
der blev at udfærdige, kunde udtales som en Selvfølge, at hine Offi
cerer ikke kunde være indbefattede under Amnestien.
Indenrigsministeren [Rosenørn] maatte være af den Mening, at der
kunde være Anledning til at skjelne i den omhandlede Henseende mel
lem de Officerer, som vare fødte i Slesvig eller Kongeriget, og dem
som vare fødte i Holsten. Hvad dem angik, som vare i det første Til
fælde, da vilde han finde det meget stødende, om de uhindrede kunde
vende tilbage, og han troede derfor, at der med Hensyn til disse kunde
i Grev Criminils Udkast ske en Tilføining i den Retning, at de ikke
vare medindbefattcde under Amnestien, medens han derimod i Hen
seende til de i Holsten fødte Officerer antog, at der ikke for Øieblikket
skulde udtales Noget om, hvorledes deres Stilling vilde blive, da han
frygtede, at derved kunde lægges Vanskeligheder iveien for Pacifica
tionen.
Udenrigsministeren [Reedtz] maatte vel antage, at det var for tid
ligt for Hans Majestæt allerede nu at udtale sig om de før 24de Marts
1848 i Armeen staaende Officerers Stilling, som havde brudt deres Ed,
og at det vilde være tilstrækkeligt, at hele dette Punkt forbeholdtes;
imidlertid troede han dog, at Reskriptet til Grev Criminil kunde i den
paagjældende Henseende formuleres saaledes, som af Minister Clausen
paapeget, naar hine Officerers Udelukkelse fra Amnestien stilledes som
Noget, Grev Criminil ved at give det vedkommende Tilsagn havde
forudsat.
Efterat de øvrige Ministre havde sluttet sig til Minister Clausen,
behagede det Hans Majestæt at tilkjendegive, at Amnestien for dem,
der havde baaret Vaaben mod Allerhøistsamine, skulde i det Reskript,
der blev at udfærdige til Grev Criminil, limiteres saaledes, at den selvfølgeligen ikke finder Anvendelse paa de Officerer, som stode i Allerhøistsammes Tjeneste før 24de Marts 1848, og som havde brudt deres
Faneed.
Hans Majestæt Kongen bemærkede endvidere, at han samtidigen
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med at rcskribere Grev Criminil agtede at lade udfærdige et Reskript
til Geheimeraad Tillisch, hvorved han dels i Almindelighed vilde sætte
ham i Kundskab om de Grev Criminil givne Instructioner, dels specielt
give ham Ordre til at drage Omsorg for, at de fra Insurgentarmecn
hjempermitterede Slesvigere ikke i nogen Maade forulcmpedes.
Efterat Statsraadet derpaa, efter dertil af Hans Majestæt given
Anledning, havde udtalt sig for, at der, overensstemmende med Grev
Criminils derom yttrede Ønske, sendtes en militær Commissær til Hol
sten for dels at stilles til Commissærernes Disposition med Hensyn til
at overtage Commandoen over den holstenske Armee, og dels efter
nærmere Conference med Grev Criminil at ordne Detaillen angaaende
Udleveringen af de i Holsten værende Krigsfanger, bragte Krigsmini
steren [Hansen] Gencrallieutenant Bardenfleth i allerunderdanigst
Forslag til denne Sendelse, og da dette Forslag vandt Hans Majestæts
allerhøieste Bifald, paalagde Allerhøistsamme Krigsministeren nær
mere at forelægge til allerhøieste Underskrift den fornødne Ordre til
Generallieutenanten.
Statsraadets Møde blev derpaa af Hans Majestæt hævet.

A.W. Moltke.

, T r. L
/ J. Liebe.

Møde i statsrådet fredag d. 17. januar 1851.
Aar 1851, den 17de Januar, var Statsraadet samlet. Premierministe
ren, Krigsministeren og Finantsministeren vare fraværende. Den fun
gerende Finantsminister, Domænedirektør Bang var tilstede. Justits
ministeren præsiderede.
Protokollerne af 2dcn December og fra 21de til 31te December incl.
oplæstes og ratihaberedes.
Med Hensyn paa Udkastet til Loven om Pensionering af Militær
etaternes Underklasser og Invaliders Forsørgelse bemærkede Marine
ministeren [van Dockum], at der blandt de Fonds, som vare opførte
til at inddrages og anvendes til denne Hensigt, ogsaa var »Understøt
telsesfondet af 2den April 1801«. Han oplyste, at det var tydeligt af
Søetatens Referat-Protokol, at dette Fond oprindeligen af Private var
stiftet til Understøttelse for 2 Sønner af Haandværkere ved Søetaten,
og maatte saaledes anscc det for at være den tilsigtede Anvendelse
aldeles uvedkommende.
9*
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I Henhold til, at Justitsministeren [Bardenfleth] bemærkede, at der
kunde være Tvivl, om det ikke var rigtigere at give Rigsdagen en For
klaring om dette Fonds Bestemmelse og private Beskaffenhed, ved
simpelthen at lade det udgaae af Lovforslaget, bemærkede Marinemini
steren [van Dockum], at han i Anledning af næste Finantslov agtede
at give den nødvendige Oplysning. Hvori Statsraadet erklærede sig
enigt.
Marineministeren [van Dockum] meddelte derefter de nærmere
Oplysninger betræffende det »Sømilitære Pensionsfond«, af hvilke det
fremlyste, at dette i Aaret 1792 var dannet ved frivillige Sammenskud
af Officerer i den Hensigt, at det til Etatens Gavn maatte lettes Besty
relsen at sætte de Officerer i Disponibilitet, som den ikke troede at
kunne benytte i den daglige Tjeneste, men hvis Tjeneste den for extraordinære Tilfælde antog det nødvendigt at sikkre sig. Han meddelte,
at iøvrigt for Øieblikket alle Renterne af den opsamlede Kapital,
270.000 Rbd., hvortil Bidragene i 1812 vare opførte, bleve anvendte til
det nævnte Øiemed, og at saaledes ingen øieblikkelig Forøgelse af Mid
lerne til Pensionering og Invalideforsørgelse vilde opstaae ved denne
Kapitals Inddragelse. Han maatte ogsaa være af den bestemte Ansku
else, dels at dette Fonds Oprindelse aldeles ikke indeholdt nogensom
helst Begrundelse for at anvende det til det foreslaaede Øiemed, dels at
ialtfald de Officerer, som havde gjort Indskud til Fondets Tilveiebrin
gelse, for deres egne Personer maatte have en ubestridelig Ret til at
nyde Godt af det; endelig maatte han bemærke, at en saadan Klasse
disponible Officerer var aldeles nødvendig for Etatens Tjeneste. For
inden Statsraadet havde yttret sig om disse Punkter, saae han sig ei
istand til at meddele Krigsministeren sine endelige Bemærkninger til
Lovudkastet.
Cultusministeren [Madvig] maatte tiltræde den af Marineministe
ren fremførte Anskuelse, at det nævnte Fond ei var qvalificeret til
specielt at inddrages til Invalideforsørgelsen eller Underklassernes
Pensionering. Men han maatte paa den anden Side ansee det som
uomtvisteligt, at det ligesom andre seperate Fonds burde inddrages i
Statskassen, saaledes at de endnu levende Officerer, som havde bidra
get til Fondet, forbeholdtes deres Rettighed, saaledes som den even
tuelt nærmere vilde blive at af gjøre; hvorhos han bemærkede, at han
ei kunde anerkjende nogen Ret for Officererne til at forlange at sættes
i Disponibilitet, saafremt Marineministeriet ei fandt det nødvendigt.
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Var en saadan Klasse af disponible Officerer nødvendig for Tjenesten,
da maatte Marineministeriet forlange den nødvendige Sum paa Mini
steriets Budget.
Marineministeren [van Dockum] bemærkede, at en Reduktion i
Etaten var nødvendig, og at Ministeriet med mere Frihed kunde udføre
denne, naar det beholdt det ommeldte Fond til fri Raadighed, end om
det skulde forlange den nødvendige Sum i Budgettet. Han maatte imid
lertid i hvert Tilfælde holde det for ønskeligere, med Hensyn til den
Ret, han efter sin Formening maatte indrømme de contribuerende
Officerer, at Initiativet til Inddragelsen udgik fra Rigsdagen end fra
Statsraadet.
Den fungerende Finantsminister [Bang] bemærkede, at der ikke
kunde hentes nogen Grund til at undlade Inddragelsen af det nævnte
Fond i Statskassen fra den af Marineministeren anførte større Frihed
ved Udførelsen af Reduktioner, da en saadan Frihed ei mere burde
tilstaaes det ene Ministerium fremfor det andet, hvori Minister Clau
sen erklærede sig enig.
Justitsministeren [Bardenfleth] bemærkede, at det Spørgsmaal,
som for Øieblikket forelaae, alene var det, om det omtalte Fond var
at inddrage ved det foreliggende Lovudkast til det specielle deri om
handlede Formaal, ei om det skulde inddrages i Statskassen i Alminde
lighed; og han stemte for, at det udgik af Lovudkastet.
Den fungerende Finantsminister [Bang] bemærkede, at det, som
afgik fra de til Invalideforsørgelse bestemte og beregnede Fonds, jo
vilde afgive et Udfald, som Statskassen maatte dække, og som da slutteligen dog rigtigst maatte dækkes ved Inddragelsen af det nævnte Fond.
Han kunde saaledes ei stemme for, at dette Fond udgik af Lovudkastet,
men maatte forbeholde Finantsministerens, Grev Sponnecks Forme
ning.
Da de andre Ministre stemte med Justitsministeren, besluttede saa
ledes Statsraadet, at »Understøttelsesfondet af 2den April 1801« og det
»Sømilitære Pensionsfond« skulde udgaae blandt de Fonds, som i Ud
kastet til Loven om de militære Underklassers Pensionering oglnvalideforsørgelsen forcslaaes inddragne til det nævnte Formaal.
Den fungerende Finantsminister [Bang] gjorde derefter opmærk
som paa, at Folkethinget havde nedsat Stiftamtmand Knuths Pension
fra 3000 Rbd. til 2000 Rbd. Efterat det var sat under Spørgsmaal, hvor
vidt i denne Anledning noget Skridt var at foretage, vedtog Statsraadet,
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at det overlodes Finantsministeren, Grev Sponneck, naar han maatte
finde det rigtigt, i Landsthinget at foranledige en Forandring i Folkethingets Bestemmelse.
Udenrigsministeren [Reedtz] oplæste derefter Afskriften af en
Depeche fra Baron Stjerneid til Baron Lagerheim samt af et Circulære,
som fra det svenske Kabinet under 10de Januar var tilstillet de store
Magter, samt af et andet som kun var tilstillet Hofferne i London og
Paris.
Derefter meddelte han en Depeche fra Wien af 8de d. M.
Mødet blev derpaa hævet.

A.W. Moltke.
/ Paa Kammerherre Lundings Vegne
J. Liebe.
Møde i statsrådet tirsdag d. 21. januar 1851.

Aar 1851, den 21de Januar, var Statsraadet samlet. Premierministe
ren, Udenrigsministeren og Finantsministeren vare fraværende. Justits
ministeren præsiderede.
Justitsministeren [Bardenfleth] oplæste derefter tvende Depecher
fra Baron Prokesch af 15de Januar til Baron Vrintz og et Brev af s. D.
til General Mensdorff, hvori blandt mere udtales et Ønske om, at man
fra dansk Side vilde andrage paa Rendsborgs Besættelse af Forbunds
tropper, samt hvori den Meddelelse indcholdtes, at Forbundstropperne
vilde besætte Lauenborg og Altona.
Efterat det var debatteret, hvad der i denne Retning var at fore
tage, enedes Statsraadet om, at man yttrede et Ønske om det sydlige
Rendsborgs Besættelse af Forbundstropper, men at man fra dansk Side
ei kunde opgive sin ubestridelige Ret til at besætte Frederiksort og be
vogte Rendsborg Kronværk med en liden Afdeling, hvilken sidste Bevogtelsc, naar Fæstningen iøvrigt var besat af lydske Forbundstropper,
netop vilde medføre mindre Vanskeligheder, end naar den vedblev at
være besat af slesvigholstenskc Insurgenttropper; at man Intet havde
imod, at Forbundstropperne ogsaa fortiden besatte Altstadt, men reser
verede sig sin Ret til denne, som liggende paa dansk Grund, ved den
endelige Grændseregulering, og at der endeligen toges de nødvendige
Reservationer med Hensyn til den i Depecherne forekommende Benæv-
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neise af Rendsborg som »ein deutscher Platz«. I Overensstemmelse her
med var en Instruction for Grev Criminil at udkaste.
Mødet blev derpaa hævet.
A.W. Moltke.
! Paa Kammerherre Lundings Vegne
J. Liebe.
Møde i statsrådet tirsdag d. 21. januar 1851 kl. 7 eftermiddag.

Aar 1851, den 21de Januar, om Eftermiddagen Kl. 7, var Statsraa
det samlet.
Premierministeren, Udenrigsministeren og Finantsministeren vare
fraværende. Justitsministeren præsiderede.
En fra Grev Criminil indløben Rapport oplæstes, hvorefter Stats
raadet i Henhold til denne vedtog, at Udkastet til den iformiddags ved
tagne Instruction til Grev Criminil nu ikke længere var anvendeligt; at
man derimod indstillede til Hans Majestæt, at det paalagdes Grev Cri
minil at erklære sig tilfreds med de af Commissærerne gjorte Forslag,
dog under behørig Reservation Rendsborgs Altstadt betræffende; at det
paalagdes Grev Criminil at underrette General Krogh om, naar han
kunde lade Frederiksort, og naar Kronværket besætte, ligesom det paa
den anden Side paalagdes General Krogh ei at besætte de nævnte Punk
ter, forinden han havde modtaget en saadan Underretning; at man paa
begyndte Permitteringen og udtalte, at Fangerne vilde blive frigivne;
samt at Justitsministeren Dagen derpaa afreiste til Frederiksborg for
mundligen at referere det saaledes Besluttede.
Ligeledes vedtoges det at underrette Baron Vrintz underhaanden
om den tagne Beslutning.
Derefter oplæstes og ratihaberedes Protokollen af 3die Januar.
Den fungerende Finantsminister tiltraadtc Statsraadet.
Justitsministeren [Bardenfleth] oplæste derefter en Skrivelse fra
den Committee, der i Kjøbenhavn har dannet sig med Hensyn til den
store Londoner Industriudstilling, hvori indeholdtes en Begjæring om
Understøttelse af Staten til at lette uformuende Industridrivendes Overreise til London.
Statsraadet vedtog at overgive denne Sag til Indenrigsministeren til
videre Behandling.
Justitsministeren [Bardenfleth] oplæste derefter et Lovudkast an-
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gaaende en forandret Udskrivningsmaade ved Søetaten til Udskrivning
af 799 Mand til Flaadens Tjeneste, hvorved tillige Plakaten af 17de
Januar 1849 ophæves.
Efterat dette var oplæst og motiveret, havde Statsraadet Intet imod,
at Udkastet allerunderdanigst forelagdes til at sanctioneres til at brin
ges for Rigsdagen.
Dog bemærkede Marineministeren [van Dockum], at det Mand
skab, der blev udskrevet efter denne Lov, vilde blive meget ungt, og at
han derfor maatte forbeholde sin endelige Udtalelse, efterat Lovens
Virkning var prøvet i næste Aar.
Justitsministeren [Bardenfleth] bemærkede, at efterat Forelæg
gelsen af Lovudkastet om Afhændelse af det til Lehn etc. hørende Bøn
dergods ei havde ført til noget Resultat, ansaae han det fra Regjerin
gens Side nødvendigt, for at vise sin Beredvillighed i denne Sag, lige
som han dertil af indflydelsesrige Rigsdagsmænd var bleven opfordret,
at forelægge et Lovudkast, som gik ud paa at ophæve det i enkelte
Erectionspatenter indeholdte Forbud mod, at Besidderne tør ansøge om
Tilladelse til at afhænde Bøndergods.
Efterat Justitsministeren havde oplæst og motiveret Lovudkastet,
og den fungerende Finantsminister [Bang], næstefter at tiltræde dets
Indhold, havde henledt Opmærksomheden paa Rimeligheden af, at Lo
vens Forelæggelse riide bevirke en Debat i Folkethinget om Berettigel
sen for Justitsministeren til at udstede Bevillinger til Salg af sligt
Bøndergods til Selveiendom, medens der før Grundloven kun udstedtes
Bevillinger til Afhændelse til Arvefæste; og Cultusministeren [Madvig]
havde udtalt sig i samme Retning, fandt Statsraadet Intet at erindre
imod, at Lovudkastet sanctioneredes til Forelæggelse i Rigsdagen.
Den fungerende Finantsminister [Bang] bemærkede derefter, at
Controlcommitteen havde andraget paa, at § 25 af Invalideloven redige
redes saaledes, at uægte Børn ei udtrykkeligen udelukkedes fra den deri
i Udsigt stillede Understøttelse.
Statsraadet erklærede sig enigt i en dertil sigtende Omredaktion af
§’en, ligesom det vedtoges, at Udkastet til Loven for Underklassernes
Pensionering og Invaliders Forsørgelse allerunderdanigst forelagdes
Hans Majestæt til at sånctioneres indbragt i Rigsdagen.
Derefter discutteredes Udkastet til Jagtloven § for §, tilligemed
den af Folkethingets Committee afgivne Betænkning.
Statsraadet bestemte at virke for efterfølgende Forandringer:
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i § 13:
At der tilføies: >paa den Grund, han besidder«, og at en Tidsgrændse af 3 Maaneder tilføies;
i § 14:
At Retten til at skyde Spurve indskrænkes til Juni, Juli og August;
i § 15:
Principaliter, ved at fritage Besidderne for al Jagt i deres Haver og
Lystskove, at virke til, at den i §’en omtalte Jagtret, navnlig paa Harer,
bortfalder, og in subsidium at det forbydes at skyde Ræve paa Aadsel;
i § 18:
Gjøre en Tilføielse, der medfører Ret til at skyde stort Vildt, ved i
Henhold til § 13 at lade Udtrykket »Enge« gaae ud og substituere besaaede Marker ved Sædemarker;

med Hensyn til § 19:
At søge at indskrænke den Ret til at bære Skydevaaben i den
offenlige Sikkerheds Interesse saameget som muligt;
i § 21:
At virke for Mulktens Bestemmelse til fra 5—50 Rbd.

Mødet blev derpaa hævet.
A. W. Moltke.

/ Paa Kammerherre Lundings Vegne
J. Liebe.
Møde i statsrådet torsdag d. 23. januar 1851.
Aar 1851, den 23de Januar, var Statsraadet samlet under Hans
Majestæt Kongens allerhøieste Præsidium.
Premierministeren, Udenrigsministeren og Finantsministeren vare
fraværende.
En af Grev Criminil tilligemed Forbundscommissæreme under 15de
Januar affattet Protokol, tilligemed en Skrivelse fra ham af 10de s. M.
og Hans Majestæt Kongens Svar af 22de næstefter oplæstes.
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Derefter oplæstes en Skrivelse fra Commissærerne til Grev Criminil
af 19de Januar, en senere Protokol af 20de med en Skrivelse fra Greven
af s. D. og et allerhøieste Svar af 23de samt en Rapport fra Regjeringscommissæren i Slesvig og fra General Bardenfleth.
Efterat Statsraadet havde yttret sig over, hvad der i Anledning af
de foreliggende Aktstykker var at foretage, bestemte Hans Majestæt,
i Overensstemmelse med disse Yttringer, at paalægge Grev Criminil, at
han havde at holde sig til den allerhøieste Skrivelse af 22de Januar,
samt iøvrigt at bringe saavel i hans Erindring at give General Krogh
Underretning om, naar Tiden til Frederiksorts og Kronværkcts Besæt
telse var kommen, som i General Kroghs, ei at besætte disse Punkter,
forinden en saadan Underretning indløb; samt at meddele Greven, at
Blokaden for Kiel var hævet. Sluttcligen befalede Hans Majestæt, at
de slesvigske Fanger først vare at løsgive og oversende.
Derefter oplæstes 2de Beretninger fra Grev Sponneck, den ene af
17de betræffende cn Samtale med Baron Meyendorph, den anden af
18de Januar betræffende en Sammenkomst med Fyrst Schwarzenberg.
Mødet blev derpaa hævet.

A. W. Moltke.
/ Paa Kammerherre Lundings Vegne
J. Liebe.
Møde i statsrådet tirsdag d. 28. januar 1851.

Aar 1851, den 28de Januar, var Statsraadet samlet under Hans
Majestæt Kongens allerhøieste Præsidium.
Premierministeren og Finantsministeren vare fraværende.
Hans Majestæt behagede allcrnaadigsl at meddele, at han havde
modtaget cn Beretning fra Grev Criminil, som dog Intet af Vigtighed
indeholdt.
Krigsministeren [Hansen] meddelte, at han havde modtaget Efter
retning om, at Frederiksort vilde blive besat idag.
Udenrigsministeren [Reedtz] oplæste 2de Beretninger fra Grev
Sponneck af 20de og 22de Januar samt 2de Breve fra Gesandterne i
London og Stockholm.
Hans Majestæt meddelte derefter, at han tilsigtede at foretage nogle
Forandringer ved Dannebrogordenens Statuter, i hvilken Anledning
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Allerhøistsamme tilstillede Statsraadet til Betænkning nogle Punkter,
som han i denne Anledning havde opsat.
Den fungerende Finantsminister [Bang] tiltraadte derefter Stats
raadet.
Udenrigsministeren [Reedtz] udviklede de Besværligheder og Ulem
per, der vare forbundne med Quarantainens Vedbliven, idet han be
mærkede, at han saae sig istand til at constaterc, at Choleraen var op
hørt i Havnene ved Østersøen og i Hamborg, og bragte i Erindring, at
Quarantainen netop i sin Tid var paabudt med Hensyn til disse Steder.
Justitsministeren [Bardenfleth] gjorde opmærksom paa det bety
delige Afbræk, som ogsaa Samfærdselen med Skaane led ved Quarantaineforanstaltningerne.
Den fungerende Finantsminister [Bang] bragte i Erindring, at det
samme Forhold havde fundet Sted under Vaabenstilstanden, og kunde
ei antage det for usandsynligt, at det netop var den tidligere Spærring,
der havde holdt Choleraen ude. Han maatte imidlertid udsætte at af
give sin endelige Formening, indtil han havde tilskrevet Finantsmini
steren eller i det Ringeste confereret med Quarantainedirektøren.
Hans Majestæt billigede, at Sagen saaledes udsattes.
Derefter oplæste den fungerende Finantsminister [Bang] Udkast til
cn Lov om Tillægsbevilling til Finantsloven for 1850/51, idet han mo
tiverede ethvert enkelt Punkt.
Med Hensyn til Bevillingen af 70,000 Rbd. til Rigsdagen billigede
Statsraadet, at det udtaltes, at Rigsdagen kunde ventes at blive samlet
4 à 5 Maaneder efter 1ste November.
Hvilken Statsraadets Formening Hans Majestæt gav allerhøieste
Bifald.
Med Hensyn til Tillægsbevillingen for Krigsministeriet oplæste
Krigsministeren [Hansen] en nærmere detailleret Oplysning om de
opførte Summers Anvendelse.
Efterat endelig den fungerende Finantsminister [Bang] havde op
læst en Oversigt over den faktiske Forbedring eller Forringelse med
Henhold til indeværende Aars Finanslov, indvilligede Hans Majestæt
i, at det oplæste Lovudkast angaaende Tillægsbevilling til Finantsloven
1850/51 forelagdes Rigsdagen.
Krigsministeren [Hgnsen] meddelte fra Intendanturen at have
modtaget et Forslag om, at der itidc foranstaltedes en Taxation over
den Beskadigelse paa Eiendom, navnlig Bygninger og Jorder, som var
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foraarsaget ved Felttoget, saafremt det var Hensigten, at denne Skade
skulde erstattes.
Da Statsraadet fortiden ci kunde tilraade en saadan Foranstalt
ning, der kunde vække Forhaabninger, bestemte Hans Majestæt Kongen,
at der i denne Anledning ingen Skridt vare at foretage, forinden Geheime
raad Tillischs Formening var indhentet.
Udenrigsministeren forlod Statsraadet.
Derefter meddelte Hans Majestæt Kongen Statsraadet, hvad der tid
ligere var forefaldet betræffende Udprægningen af de Medailler, som
Allerhøistsamme havde tilsigtet i 1848 at uddele i Anledning af Felt
toget. Idet Hans Majestæt udhævede det Betænkelige, der kunde ligge
i Uddelelsen af disse Medailler med Hensyn paa den saa ønskelige Re
tablering af et godt Forhold imellem Allerhøistsammes danske og tyd
ske Undersaatter, ønskede han af Statsraadet Underretning om, hvor
vidt de af Allerhøistsamme i denne Anledning tidligere gjorte Yttrin
ger, af de Militære i Særdeleshed og Folket i Almindelighed, betragtedes
som et bindende Tilsagn.
Da samtlige Ministre udtalte sig derhen, at de ingensinde havde
erfaret, at den Mening fandtes, at Hans Majestæt havde givet noget
bindende Tilsagn, saa behagede Hans Majestæt allernaadigst at be
bestemme, ei at lade de nævnte Medailler udpræge, samt paalagde
Krigsministeren at tilskrive General Krogh at foranledige, at Motiverne
til denne Kongelige Bestemmelse underhaanden gjordes bekjendte.
Justitsministeren [Bardenfleth] meddelte derefter allerunderda
nigst, at det af Etatsraad Wegener forfattede Værk om den Augustenborgske Politik i dette Aarhundrede nu var fuldendt, hvorefter det
behagede Hans Majestæt Kongen allernaadigst at befale dets Trykning.
Hans Majestæt meddelte derefter, at Allerhøistsamme, saasnart
Premierministeren og Udenrigsministeren atter kunde deltage i Stats
raadet, riide indhente dettes allerunderdanigste Formening betræf
fende en dømmende Commissions Nedsættelse over Hertugen og Prindsen af Augustenborg, navnlig for at erholde en lovgyldig Bestemmelse
om deres Godsers Forhold til Kronen.
Krigsministeren [Hansen] berettede, at han af de slesvigske Fanger
havde forlangt, at de, forinden de sendtes hjem, skulde aftage de insurrektionelle Distinktioner af deres Uniformer, men at disse foreløbigen
ei havde beqvemmet sig dertil. Han maatte derfor foreslaae, at de ei
erholdt deres Frihed, forinden de gjorde dette. Han maatte tillige finde
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det i sin Orden, at de aflagde Hyldingseden til Hans Majestæt, forinden
de bortsendtes.
Minister Clausen maatte ogsaa ansee det for rigtigt, at de inden
Frigivelsen paa en eller anden Maade udtalte en Anerkjendelse af den
Kongelige Naade, der vistes dem.
Da imidlertid Statsraadets Majoritet befrygtede, at en mulig Næg
telse heraf fra Fangernes Side kunde føre til vanskelige Forviklinger,
bestemte Hans Majestæt Kongen, at Edsaflæggelsen bortfaldt, men at
de slesvigske Fanger ei bortsendtes, forinden de havde aflagt de insurrectionelle Distinktioner.
Hans Majestæt forlod derpaa Statsraadet.
Justitsministeren [Bardenfleth] meddelte derefter, at Ordførerne
i Finantscommitteen havde ønsket Statsraadets Yttring betræffende
en foreslaaet simplificeret Affattelse af Finantsloven, idet de af Folkethinget vedtagne Ændringsforslag faldt bort, naar de enten fandt deres
Udtryk i Hovedsummen, eller Ministeren udtrykkeligen havde udtalt
sig i Overensstemmelse med Ændringsforslaget.
Efterat Krigsministeren [Hansen] havde udtalt det Ønskelige i, at
Finantsloven var saa detailleret som muligt, og Justitsministeren [Bar
denfleth] havde betvivlet, at det ved Forslaget tilsigtede Resultat, nem
lig at foranledige Folkethinget til ei at gaae saameget ud i Detaillen,
vilde opnaaes, samt udhævet, at Landsthinget derved vilde hindres i
Voteringen angaaende slige Ændringsforslag, vedtoges det at svare
Ordførerne, at Statsraadet, navnligen af Hensyn til Landsthinget, ei
kunde gaae ind paa det Foreslaaede.
Mødet blev derpaa hævet.

A.W. Moltke.
/ Paa Kammerherre Lundings Vegne
J. Liebe.
Møde i statsrådet fredag d. 31. januar 1851.

Aar 1851, den 31te Januar, var Statsraadet samlet under Hans
Majestæt Kongens allerhøieste Præsidium.
Finantsministeren var fraværende.
Premierministeren [Moltke] oplæste en Skrivelse fra Geheimeraad
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Tillisch angaaende den i det sydlige Slesvig foraarsagede Krigsskade,
hvilken han formente burde erstattes paa samme Maade, som i Nørre
jylland var sket.
Med Hensyn paa denne Skrivelse behagede Hans Majestæt allerhøiest at erfare Statsraadets Mening med Hensyn til det i forrige Statsraadsmøde herom Besluttede, hvilket han lod oplæse.
Justitsministeren [Bardenfleth] maatte vedblivende ansee Spørgs
maalet for tvivlsomt, da det var betænkeligt, ved at anordne en Taxa
tion, at opvække et bestemt Haab om Erstatning, hvilken han iøvrigt
billigen syntes at burde tilkomme de dansksindede Slesvigere, som af
danske Tropper havde lidt Skade.
Krigsministeren [Hansen] gjorde opmærksom paa, at det netop
var en stor Del af Slesvig, som havde paaført os Krigen, og at det
vilde være høist ubilligt og en betydelig Udgift, hvis Kongeriget skulde
erstatte den derved opstaaede Skade. Vilde Slesvig selv erstatte den, da
var det en anden Sag; men i hvert Tilfælde vilde det være aldeles umu
ligt fuldstændigt at oplyse, af hvem Skaden var sket, Danske eller
Tydske, og at undersøge den Skadelidtes Sindelag. Med Hensyn paa
en Bemærkning af Udenrigsministeren [Reedtz] om Nødvendigheden
af Erstatning for den Jord, som var benyttet til de anlagte Værker, f.
Ex. ved Dannevirke, saafremt disse skulde vedblive at vedligeholdes,
bemærkede Krigsministeren [Hansen], at en saadan Vedligeholdelse
vilde blive yderst kostbar, da deres Construktion ingenlunde var bereg
net paa, at de skulle forblive som stabile Værker.
Efterat Minister Clausen havde henledt Opmærksomheden paa, at
man maatte være meget varsom med ei at støde Slesvigerne fra sig,
idet man behandlede dem paa en anden Maade end Jyderne, og at
Slesvig dog havde et meget stærkt Billighedskrav med Hensyn paa det
sidste Aar, i hvilket Overskuddet af dets Indtægter var tilflydt den
danske Statskasse, tiltraadte saavel Premierministeren [Moltke] som
Cultusministeren [Madvig] denne Mening, idet dog den Sidste [Madv*g] gjorde opmærksom paa, hvor vanskeligt det vilde være nu strax
at foranstalte en Taxation under saadanne Reservationer, at derved
ingen ugrundede Forhaabninger opstode.
Efterat dernæst Justitsministeren [Bardenfleth] havde udtalt sig
om, hvorledes Svaret til Geheimeraad Tillisch med Hensyn paa det
Yttredc maatte være at affatte, bestemte Hans Majestæt Kongen, at
der var at gjøre Geheimeraad Tillisch opmærksom paa de Oinstændig-
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heder, som gjorde det betænkeligt, ubetinget at gaae ind paa hans
Anskuelser, og at der navnligen maatte lægges Mærke til, at Forholdet
i Slesvig, hvor Skaden ogsaa var foranlediget af egne Tropper, var forskjelligt fra det i Jylland. Imidlertid vilde han være at opfordre til
gjentagende at yttre sig over Spørgsmaalet samt at foranledige en
foreløbig Fastsættelse af de Regler, hvorefter de eventuelle Synsfor
retninger vare at afholde.
Hans Majestæt Kongen lod derefter for Statsraadet oplæse en aller
underdanigst Beretning fra Grev Reventlow-Criminil af 25de Januar,
som gik ud paa, at Frederiksorts Besættelse efter Commissærernes
Ønske endnu var udsat indtil videre, samt at Rendsborg vilde besættes
baade af Østerrigere og Preussere. Ligeledes lod Allerhøistsamme op
læse en af de 3 Commissærer undertegnet Protokol med 4 Bilag af
s. D. som Beretningen.
Hans Majestæt befalede derefter Statsraadet at afgive sin Forme
ning om, hvad der var at foretage fra vor Side med Hensyn paa Insurgentfangernes Udlevering og Armeens Tilbagetrækning, da det syntes
at vise sig, at saavcl Frederiksorts og Kronværkets Besættelse af vore
Tropper som de af Insurgenterne gjorte Fangers Udvexling forhaledes
fra den ene Tid til den anden. Allerhøistsamme udhævede derefter den
liden Grund, der forelaae til at stole paa Preussens og Østerrigs gode
Villie.
Minister Clausen maatte være af den Formening, at man burde
standse med Fangernes Løsladelse herfra og saavidt muligt med Til
bagetrækningen af Armeen.
Krigsministeren [Hansen] maatte udhæve Vanskelighederne ved at
standse den engang paabudte Dislocation, og han kunde heller ikke
antage, at dette saa yderst bekostelige Skridt vilde være os til ringeste
Nytte, saafremt virkelig Østerrig og Preussen med forenet Magt vilde
sætte deres Forsæt igjennem. Han maatte desuden henholde sig til det,
som Grev Sponneck ideligen tilraadcde, nemlig at vise sin Tillid og sit
Ønske om Fred ved snarest muligen at desarmere, saavidt det paa
nogen Maade kunde gaae an. Mod en Standsning af Fangernes Udvex
ling kunde han derimod Intet have at indvende.
Justitsministeren [Bardenfleth] nærede ingen Tillid til Preussen og
Østerrig, men troede dog, at vi fremmede vore Sager bedst ved at op
fylde det, hvortil vi fra vor Side vare forpligtede; gjorde vi det ei, vilde
Modparten deri finde et Paaskud til ogsaa al lade deres Forpligtelser
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uopfyldte; i modsat Fald vilde Forholdet til Rusland forhindre dem i
at undlade Efterkommelsen af deres Pligter.
Cultusministeren [Madvig] maatte med Hensyn til Spørgsmaalet
om at standse med Armeens Dislocation aldeles henholde sig til Krigs
ministeren, idet han ei kunde holde en saadan Forholdsregel for Andet
end en meget dyr og unyttig Trudsel. Han foreslog derimod at standse
med Fangernes Bortsendelse og at udtale, at denne allerede var be
gyndt, og at man beklagede ei at kunne fortsætte den, forinden man
saae, at det ogsaa paa den anden Side var Alvor med Opfyldelsen af
Betingelserne. Med Hensyn til Frederiksort foreslog han, at Grev Cri
minil satte en bestemt Dag, til hvilken den skulde besættes af vore
Tropper, idet Greven tillige udtalte, at han udover denne Frist ingen
lunde kunde garantere for de Skridt, som Regjeringen eller General
Krogh i militær Henseende maatte finde nødvendige.
Efterat Premierministeren [Moltke] og Udenrigsministeren
[Reedtz] havde bemærket, at Fristens Længde retteligt gjordes af
hængig af Grev Criminils Formening, og de tilligemed det øvrige Statsraad havde tiltraadt Cultusministerens Formening, meddelte Hans
Majestæt, at Allerhøistsamme agtede at meddele Grev Criminil sine
Befalinger i Overensstemmelse med denne, dog saaledes at han ogsaa
for Kronværkets Besættelse vilde forlange en saadan bestemt Frist.
Udenrigsministeren [Reedtz] oplæste derefter en Beretning fra
Berlin fra Grev Sponneck af 28de Januar, en Copi af Grundbasis for
Forhandlingerne og Udkastet til en eventuel Note, i hvilken Greven
havde udtalt, at Hans Majestæt, saafremt Notablernes Sammenkaldelse
ei førte til noget Resultat, agtede at forelægge Stormagterne Spørgs
maalet >zur Erwägung«, idet han berettede, at han ei uden Bemyndi
gelse troede at kunne benytte et stærkere Udtryk, og navnligen fore
spurgte, om han i fornødent Fald maatte substituere det ved »Ent
scheidung«.
Efter om dette Spørgsmaal at have hørt Statsraadets Formening be
stemte Hans Majestæt Kongen, i Overensstemmelse med denne, at Grev
Sponneck autoriseredes til, om det viste sig nødvendigt, at anvende et
stærkere Udtryk end »Erwägung«, navnligen ogsaa »Entscheidung«.
Efterat derpaa den fungerende Finantsminister, Domainedirektør
Bang, havde tiltraadt Statsraadet, meddelte han, at han havde erfaret,
at en stor Del af Folkethingets Medlemmer ansaae det for nødvendigt,
at den under 27de Januar d. A. hjemlede Emission af Creditbeviser
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skete ved en særegen Lov, saafremt de skulde udgives endnu i dette
Finantsaar.
Han oplæste derefter Udkastet til en saadan Lov, som Statsraadet
billigede, og Hans Majestæt befalede forelagt Folkethinget.
Derefter oplæste Indenrigsministeren [Rosenørn] Committeens en
delige Betænkning i Jagtsagen; mod hvilken Statsraadet Intet fandt at
erindre; hvorefter Hans Majestæt allerhøist bestemte, at der i denne
Retning intet videre Skridt var at foretage.
Cultusministeren [Madvig] bemærkede derefter, at der til Loven
om Fæstegodsets Overgang til Selveiendom var fremkommet et Amen
dement, som gik ud paa, at denne Lov ogsaa skulde være anvendelig
paa Sorø Gods. Efterat have udviklet dels de forskjellige Arter Fæste
gods, der henhørte under Akademiet, dels de Grunde, der talte for at
anvende Loven paa dette Gods, ønskede han Statsraadets Formening
og Hans Majestæts allerhøieste Bestemmelse om, hvorvidt der var
Noget til Hinder for, at han gik ind paa Amendementet.
Efterat den fungerende Finantsminister [Bang] havde udtalt sig
for en saadan Udvidelse af Lovudkastets Anvendelse, og Cultusmini
steren [Madvig] havde udviklet Motiverne til Loven, bemærkede han,
at han ligeoverfor Rigsdagen vilde støtte den til de Tilsagn, som tid
ligere Konger havde gjort, og udhæve, at den nuværende Regjering
ikke vilde vise Fæstebønderne paa Domænerne en mindre Omhu, end
Hans Majestæts Forfædre havde gjort, eftersom han, ved paa denne
Maade at motivere, bedst troede at undgaae, at de private Godseiere
præjudiceredes.
Som det vigtigste Punkt i Loven, hvorpaa der ubetinget var at
holde, nævnte den fungerende Finantsminister [Bang] Bestemmelsen
om Afhændelsescommissionens Sammensætning.
Statsraadet erklærede sig enigt i Cultusministerens og den funge
rende Finantsministers Forslag; hvilke Hans Majestæt derpaa gav sin
allerhøieste Billigelse.
Mødet blev derpaa hævet.

A. W. Moltke.
/ Paa Kammerherre Lundings Vegne
J. Liebe.
10
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Møde i statsrådet mandag d. 3. februar 1851.

Aar 1851, den 3die Februar, var Statsraadet samlet under Hans
Majestæt Kongens allerhøieste Præsidium.
Finantsministeren og Minister Clausen vare fraværende.
Hans Majestæt Kongen lod forelæse en allerunderdanigst Indberet
ning fra Grev Reventlow-Criminil tilligemed de dermed fulgte Bilag;
endvidere lod Hans Majestæt forelæse et fra Grev Criminil modtaget
Brev, og endeligen meddelte Hans Majestæt Statsraadet Udkastet til
det Svar, som han havde paatænkt at tilstille Grev Criminil.
Efterat derefter Krigsministeren [Hansen], med Hensyn til de sene
ste Efterretninger fra Grev Criminil, havde udtalt den Befrygtelse, at
vi nu atter vilde drives fra den ene Concession til den anden, samt at
de 5 af Greven udnævnte Regjeringsmedlemmer aldeles delte hans
Anskuelser, saa og at det, at det tillades Insurrektionens Hovedmænd
at forblive i Holsten, vilde ogsaa bevirke Intriger indover Eideren,
bemærkede Cultusministeren [Madvig], at det forekom ham umuligt
at kunne sammensætte nogen mere dansksindet Regjering under de
nuværende Forhold i Holsten, og at desuden Grev Criminil ved sin
Afreise uforbeholdent havde udtalt sin Anskuelse. Hvad befrygtede
Concessioner betraf, da vare vi jo for Øieblikket netop i det Tilfælde
gjennem Grev Sponneck at forlange en betydelig Concession, og netop
Grev Sponneck raadede til ei at hindre Pacificationen i Holsten. Hvad
Oprørets Hovedmænd angik, antog han, at de af dem selv vilde for
lade Landet.
Udenrigsministeren [Reedtz] gjorde opmærksom paa, at det Stjcrneldske Forslag netop gik ud paa en tydsk Regjering i Holsten og en
dansk i Slesvig, og han ansaae det for evident, at netop Grev Sponnecks Plan lettest vilde opnaaes, naar det tydske Element foreløbigen
gjorde sig gjældende i Holsten.
Efterat Hans Majestæt derefter havde bragt i Erindring, at den
nuværende Regjering i Holsten kun var interimistisk, og at Allerhøistsamme, naar hans fulde Autoritet der var retableret, vilde vælge en
anden Frcmgangsmaade, oplæste Allerhøistsamme en af ham udkastet
Concept til en Skrivelse til Grev Reventlow-Criminil; hvilken Hans
Majestæt, efter at have hørt Statsraadets allerunderdanigste Forme
ning, bestemte med nogle Redaktionsforandringer at tilstille Greven.
Hans Majestæt meddelte derefter Statsraadet, at det var hans Hen-
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sigt at anmode Conferentsraad Dumreicher om at overtage det aller
underdanigste Referat af de lauenborgske Sager.
I Anledning af en Skrivelse fra Geheimeraad Tillisch af 28de Ja
nuar, hvori denne paaanker Noget i Bestemmelserne om Troppernes
Dislocation i Sydslesvig, oplyste Krigsministeren [Hansen], at der til
Grund for denne Skrivelse laae en Misforstaaelse fra Geheimeraad Til
lischs Side, hvorom han allerede havde oplyst ham og meddelt Gene
ral Krogh det Fornødne.
Udenrigsministeren [Reedtz] oplæste en Beretning fra Grev Spon
neck i Berlin af 31te Januar, fra Grev Bille-Brahe af 28de Januar, samt
meddelte de seneste politiske Efterretninger.
Mødet blev derpaa hævet.

A.W. Moltke.
/ Paa Kammerherre Lundings Vegne
J. Liebe.

Møde i statsrådet fredag d. 7. februar 1851.

Aar 1851, den 7de Februar, var Statsraadet samlet. Finantsministe
ren var fraværende. Den fungerende Finantsminister, Domænedirektør
Bang, var tilstede.
Krigsministeren [Hansen] oplæste en Skrivelse fra General Barden
fleth af 5te dennes.
Den fungerende Finantsminister [Bang] meddelte at have modtaget
bestemt Underretning om, at Choleraen var ophørt i Sverrig og i Hol
sten, og at der altsaa nu Intet var til Hinder for at hæve de med Hensyn
til disse bestaaende Quarantaine-Bestemmelser, samt at han kun af
ventede et Brev fra Geheimeraad Tillisch med Hensyn paa Holsten for
at udstede en Bekjendtgjørelse angaaende disse to Steder. Hvad der
imod Lübeck, Wismar, Rostock og Stettin angik, da vare Efterretnin
gerne derfra ei saadanne, at Quarantainen efter den bestaaende Lov
givning kunde hæves, og Finantsministeren havde paa hans Fore
spørgsel udtalt sig imod Forelæggelse af et Lovforslag i denne Anled
ning. I hvilken Anskuelse Statsraadet ogsaa erklærede sig enigt.
Derefter refererede den fungerende Finantsminister [Bang], at han
10*
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havde corresponderet med Finantsministeren betræffende Lovforsla
gene om Toldvæsenets og Amtsforvalternes Lønning. Med Hensyn paa
det Førstnævnte havde Finantsministeren udtalt, at det for ham var
en Nødvendighed, at en saadan Lov emanerede, men at han dog maatte
insistere paa, at der virkedes saameget som muligt, navnligen paa den
af begge Thingene eventualiter sammensatte Committee, for at Lov
forslaget saameget som muligt kunde vedtages i sin oprindelige Skik
kelse. Hvad derimod Loven om Amtsforvalternes Gagering angik, da
var det navnligen med Hensyn til de ældre Embedsmænd under Mini
steriet af en saa overordnet Vigtighed, at Forslaget ei blev forandret, at
han, saafremt de Bestræbelser, der maatte gjøres for at bringe det
igjennem i sin oprindelige Skikkelse, ikke lykkedes, maatte foretrække,
at Loven aldeles ikke emanerede.
Derefter gjorde han opmærksom paa Nødvendigheden af at paa
skynde Postgangens Aabning gjennem Hertugdømmerne og meddelte,
at han i denne Hensigt agtede at stille Kammerjunker Wedel-Heinen
til Geheimeraad Tillischs Disposition, dersom Statsraadet Intet her
imod fandt at erindre.
Statsraadet billigede dette Forslag.
Indenrigsministeren [Rosenørn] meddelte derefter, at han agtede
med en Bekjendtgørelse at ordne Gartner-Examen, og anførte de
Grunde, ifølge hvilke han ansaae det for unødvendigt at forelægge
Rigsdagen de i denne Anledning fattede Bestemmelser.
Statsraadet erklærede sig enigt i Indenrigsministerens Anskuelse.
Den fungerende Finantsminister [Bang] meddelte, at Loven om den
jydske Toldgrændses Ophævelse etc. idag var forsynet med allerhøieste
Underskrift.
Cultusministeren [Madvig] meddelte, at Lovforslaget om Ophævelse
af Skolelæreres Forpligtelse til at befordre Embedsbreve var gaaet
igjennem Rigsdagen, og at han agtede at forelægge den til allerhøieste
Sanction. Hvorimod Statsraadet Intet fandt at erindre.
Udenrigsministeren [Reedtz] oplæste derefter:
en Skrivelse fra Grev Sponneck af 4de Februar med 4 Bilag,
en Note fra Grev Sponneck til Baron Mannteuffel af 2den Februar,
et Brev fra Baron Mannteuffel til Grev Sponneck af 3die Februar,
Grev Sponnecks Svar derpaa af s. D.,
en Note fra Baron Mannteuffel til Grev Sponneck af 4de Februar,
et Brev fra Grev Sponneck til Baron Mannteuffel af s. D.»
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cn Skrivelse fra Grev Bille-Brahe af Iste Februar, og
en Depeche fra Lord Palmerston til Sir Henry Wynn af 31te Januar.
Derefter overtog Hans Majestæt Kongen Præsidiet. Efter at have
oplæst cn allerunderdanigst Skrivelse fra den holstenske Civilbesty
relse af 3die Februar meddelte Allerhøistsamme, at han havde ladet
tilskrive Geheimeraad Tillisch, at han billigede de af ham tagne Be
stemmelser med Hensyn til de flygtede Slesvigere, og ligeledes med
dele, at Allerhøistsamme ønskede snarest muligt at faae ham her til
Staden, idet Hans Majestæt dog udtalte, at det var nødvendigt, at Ge
heimeraaden først havde en Samtale med Grev Sponneck, og at han
derfor alene vilde befale ham at komme, efterat denne Samtale havde
fundet Sted, og saafremt Forretningerne ei lagde uundgaaelige Hin
dringer iveien for hans Bortreise.
Efter Marineministerens [van Dockums] Forslag og efter at have
hørt Statsraadets allerunderdanigste Formening, bestemte Hans Maje
stæt, at Dampskibet Geiser skulde stationeres i Nærheden af Flensborg
og vise sig i Nærheden af Femern, hvortil mellem 3 og 400 permitterede
Insurgenter vare indtrufne.
Mødet blev derpaa hævet.

A. W. Moltke.
/ Paa Kammerherre Lundings Vegne
J. Liebe.

Møde i statsrådet tirsdag d. 11. februar 1851.

Aar 1851, den Ilte Februar, var Statsraadet samlet under Hans
Majestæt Kongens eget allerhøieste Præsidium.
Conseilpræsidenten var ved Sygdomsforfald forhindret fra at være
tilstede. Protokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Hans Majestæt Kongen forelæste en Skrivelse, han havde modtaget
fra Geheimeraad Tillisch, og hvori denne allerunderdanigst henstillede,
om det ikke maatte udsættes at tage nogen Bestemmelse om eventuel
Forandring af Regjeringen i Slesvig, indtil han selv kom herover til
Staden; i Anledning af hvilken Skrivelse Hans Majestæt agtede at reskribere ham, at Allerhøistsamme bifaldt hans Henstilling og ganske
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overlod til ham, hvorledes han vilde foreløbigen ordne Regjeringen for
den Tid, han var fraværende.
Indenrigsministeren [Rosenørn] refererede angaaende Afhændelsen
af den Hans Majestæt tilhørende 0 »Lille Dimon« blandt Færøerne,
idet han bemærkede, at der ved Auktion var for denne 0 til Arvefæste
gjort Bud af 4820 Rbd. og desuden i aarlig Afgift det Beløb, som hidtil
havde været svaret af den. Dette Bud kunde han ikke Andet end
ansee høist fordelagtigt for Statskassen, og han maatte derfor finde
det ønskeligt, at Øen blev solgt, hvori ogsaa den fungerende Finants
minister med ham var enig. Det var imidlertid noget tvivlsomt, hvor
ledes man med Hensyn til denne Afhændelse skulde forholde sig lige
overfor Rigsdagen, om der nemlig ikke til Salget udfordredes en Lov.
At forelægge en saadan Lov for Rigsdagen i dens nærværende Sam
ling, vilde han dog ialtfald finde mindre tilraadeligt, da Tiden allerede
var trukket saa langt hen; men han vilde derimod foreslaae, at han nu
erhvervede en allerhøieste Resolution for, at Hans Majestæt, i Forvent
ning af at Salget vilde blive approberet af Rigsdagen, indrømmede Kjøberen af Øen den foreløbige Besiddelse af denne paa de Vilkaar, Amt
manden med ham kunde blive enig om; hvorefter da en Lov om Af
hændelsen kunde forelægges den næste Rigsdag.
Det af Indenrigsministeren saaledes gjorte Forslag blev af Stats
raadet, der med ham maatte erkjende det tvivlsomt, om ikke cn Lov i
nærværende Tilfælde behøvedes, tiltraadt, og af Hans Majestæt allernaadigst bifaldt.
Indenrigsministeren [Rosenørn] refererede endvidere Udkast til en
Lov om Befordringsvæsenet i Kjøbenhavn, hvilket Lovudkast han, da
der var yttret indtrængende Ønske om, at Sagen maatte blive fremmet
paa nærværende Rigsdag, ikke troede at burde udsætte til Rigsdagens
næste Samling. Indenrigsministeren tilføiede, at det var hans Agt
først at forelægge Lovudkastet for Landsthinget.
Statsraadet fandt Intet at erindre imod, at Indenrigsministeren
erhvervede Hans Majestæts Sanction til at forelægge dette Lovudkast
for nærværende Rigsdag; hvilken allerhøieste Sanction Hans
Majestæt tilsagde, naar nærmere skriftlig Forestilling gjordes ham.
Marineministeren [van Dockum] bemærkede, at han, da den nu
bestaaende Tilstand med Hensyn til Holmens saakaldte faste Stok var
under de nærværende Forhold uholdbar og i det Hele mindre tilfreds
stillende, agtede, i Henhold til hvad der allerede tidligere baade af ham
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selv og af hans Formænd var blevet udtalt for Rigsdagen, nu at gjøre
allerunderdanigst Forestilling om, at det Baand, der paahviler Mand
skabet til i 12 Aar at tjene Marinen (i 20 Aar, forsaavidt Forpligtelsen
er indgaaet før 1847), maa blive løst, og at der istedet derfor maa
indtræde frivillige Capitulationer paa 3 eller 6 Aar. Som første Skridt
hertil vilde han derefter lade udgaae en Opfordring til Nyboders faste
Folk, om at de, der ønskede at træde ud af deres bundne Forhold til
Marinen, skulde inden en vis kort Tid melde sig; og forsaavidt der da
ikke meldte sig et større Antal, end at Marinen vilde kunne være istand
til at remplacere deres Tjeneste med de paatænkte kortvarige Capitu
lationer, antog han, at man kunde lade dem udtræde, hvilket da natur
ligvis vilde have til Følge, at de tabte den Pensionsberettigelse, der nu
tilkommer dem. Han havde, efter de Oplysninger han havde indhentet,
Grund til at antage, at den allerstørste Del af Nyboders Befolkning
vilde blive ved Søetaten; men han havde ialtfald tænkt sig, at man
kunde lade Udtrædelsen ske saaledes, at kun een Trediedcl af Mand
skabet ad Gangen løstes, saa at i Løbet af 3 Aar, i hvert af hvilke
Opfordringen til at melde sig skulde gjen tages, Forpligtelsen kunde
være hævet for dem alle. Han tilføiede iøvrigt paa dertil given Anled
ning, at det nærværende Forhold med Hensyn til Organisationen af
Holmens faste Folk kun støttede sig paa administrative Bestemmelser,
og at han derfor ikke fra den Side kunde ansee det nødvendigt, at
Forholdet hævedes ved Lov.
Den fungerende Finantsminister [Bang] var enig i, at den Tvang,
som hidtil har hvilet paa Nyboders Folk, bør løses, men et andet
Spørgsmaal var, om man ikke ved ad administrativ Vei at ville ordne
dette Forhold førte sig ind paa et falsk Terrain og udsatte sig for en
Misnøie, der vel ikke vilde kunne undgaacs, hvorledes Forholdet end
ordnedes, men som dog vilde have en ganske anden Betydning, naar
Ordningen ikke skete ved Lov. Dertil kom, at den hele Ordning af
Forholdet forudsætter et Pengespørgsmaal og tillige foregriber en Del
af Søetatens Organisation, hvilken dog ikke endelig kan ske, førend
alle vedkommende Pengespørgsmaal ere afgjorte af Rigsdagen. Da det
nu tilmed var vanskeligt at bedømme med nogen Sikkerhed den hele
Foranstaltning, saalænge der ikke fra Marineministerens Side forelaae
noget Formuleret, forekom det ham naturligt, at man for Øieblikket
indskrænkede sig til at udtale, at det er Regjeringens Villie, at det
omhandlede Baand skal snarest løses, og at man da tillige strax lod
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nogle Sagkyndige træde sammen for at yttre sig over, hvorledes dette
kunde være at sætte iværk, hvorefter Marineministeren nærmere
maatte forelægge Statsraadet et formuleret Forslag.
Cultusministeren [Madvig] maatte ogsaa, for at man kunde oversee
den hele Foranstaltning i sit Omfang og sin Form, ansee det ønskeligt,
at Marineministeren vilde nærmere formulere sit Forslag og derefter
forelægge det for Statsraadet. Saaledes som Forholdet med Holmens
faste Folk nu er ordnet, maatte Staten betragtes at have ligeoverfor
disse erhvervet en Rettighed til deres Arbeidskraft i en vis Aarrække;
og da derfor Løsningen af det Baand, der saaledes hviler paa dem,
vilde indeholde en Renunciation paa den Ret, Staten fortiden har til
disse Menneskers Arbejde,—ikke at tale om, at det dog ogsaa var tæn
keligt, at Erstatningen af denne Arbeidskraft kunde medføre en forøget
Udgift for Staten, — havde han ogsaa nogen Tvivl om, hvorvidt man
var berettiget til ad administrativ Vei at ordne Sagen.
Indenrigsministeren [Rosenørn] kunde heller ikke nægte, at den
endelige Udførelse af Foranstaltningen vanskeligt lod sig iværksætte
uden Lov, men det Skridt, hvorom der for Øieblikket nærmest var
Spørgsmaal, at lade udgaae en Opfordring til Nyboders Folk om at
melde sig, forsaavidt de ønskede at udtræde af Forholdet til Søetaten,
troede han godt kunde charakteriseres som en foreløbig administrativ
Foranstaltning.
Marineministeren [van Dockum] bemærkede, at han efter høi Grad
af Sandsynlighed antog, at Afløsningen af det omhandlede Baand paa
den af ham paatænkte Maade, ved kortvarige Capitulationer, ikke vilde
medføre nogen forøget Bekostning. Han var iøvrigt fuldkommen rede
til at overtage Ansvaret for den hele af ham foreslaaede Foranstalt
ning, som han tænkte sig at skulle gaae ganske i Form af Tjenstsag.
Justitsministeren [Bardenfleth] bemærkede, at han troede, at For
anstaltningen maatte baade efter Sagens egen Natur og med Hensyn
til den Maade, hvorpaa det paagjældende Forhold hidtil har været
ordnet, betragtes som administrativ, og at der ikke udfordredes Lov,
saalænge den holdt sig inden for den til vedkommende Branche bevil
gede Sum. Han fandt derfor for sit Vedkommende ikke Anledning til
at modsætte sig Marineministerens Forslag, for hvis Realitet Ansvaret
naturligvis maatte hvile paa Marineministeren.
Udenrigsministeren [Reedtz] og Krigsministeren [Hansen] voterede
for, at Sagen ordnedes saaledes, som af Marineministeren foreslaaet.
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Cultusministeren [Madvig] bemærkede yderligere, at han, efterat
Marineministeren havde erklæret sig villig til at tage paa sig Ansvaret
for Foranstaltningen, og naar Marineministeren vedblivende ønskede,
at Sagen ordnedes paa den af ham foreslaaede Vei, ikke skulde mod
sætte sig Marineministerens Forslag.
Den fungerende Finantsminister [Bang] bemærkede, at han frem
deles ikke kunde ansee nærværende Sag saaledes forberedet, at han
kunde have nogen tilstrækkeligt begrundet Mening om dens Realitet,
hvorfor han, saameget mere som han ansaae Sagen for at være af stor
Betydenhed baade med Hensyn til Marinens Organisation og med
Hensyn til det pekuniære Spørgsmaal, maatte votere imod Marinemini
sterens Forslag.
Minister Clausen sluttede sig til den fungerende Finantsministers
Anskuelse, idet han bemærkede, at da Sagen forekom ham at gribe
dybt ind i et Forhold af stor Betydenhed, og man ikke kunde see, hvor
ledes Forholdene som Følge af den af Marineministeren paatænkte
Foranstaltning vilde danne sig, riide det i alle Tilfælde være den
sikkreste Fremgangsmaade at føre Sagen frem ad Lovgivningsveien.
Indenrigsministeren [Rosenørn] bemærkede, at han, efter hvad
Marineministeren nærmere havde yttret, vel ikke skulde modsætte sig,
at Sagen ordnedes som af denne foreslaaet, men at han dog vedblivende
maatte være af den Mening, at det ikke var nødvendigt for Øieblikket
at gjøre videre end at lade udgaae en Opfordring om, at de af Holmens
faste Folk, der havde Lyst til at blive frie for det dem paahrilende
Baand, kunde foreløbig melde sig.
Hans Majestæt Kongen behagede derefter at tilkjendegive, at Aller
høistsamme bifaldt, at Sagen ordnedes paa den af Marineministeren
i Forslag bragte Maade, og at han nærmere imødesaae Marineministe
rens allerunderdanigste skriftlige Forestilling om Sagen.
Den fungerende Finantsminister [Bang] bragte, i Anledning af et
fra Folkethings-Udvalget i Sagen angaaende Lovforslaget om en Ind
komstskat yttret Ønske, under Omhandling, om Statsraadet maatte
være tilbøieligt til at gaae ind paa, at Størrelsen af Indkomstskatten
blev hvert Aar at bestemme ved særlig Lov, og om Statsraadet riide
istedetfor den i Lovforslaget bestemte lige Skala erklære sig for en
en dalende Skala. Idet han fremhævede, at Grev Sponneck, med hvem
han i denne Anledning havde brevvcxlet, havde erklæret, at han vilde
være tilfreds med, at Indkomstskatten først træder i Kraft fra Begyn-
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delsen af Finantsaaret 1852—53, men at det, som Sagerne stode, var
cn finantsiel Nødvendighed, at Skatten maatte haves fra den Tid, og
idet han tilføiede, at han ogsaa for sit eget Vedkommende var af denne
Mening, medens han derimod med Hensyn til Spørgsmaalet om Ind
komstskattens politiske Nødvendighed afveg fra Grev Sponneck, be
mærkede han, at den dalende Skala, som Folkcthings-Udvalget var
kommet overens om, vilde give et ringere Udbytte end Lovforslagets,
og at Grev Sponneck derfor ikke vilde gaae ind paa den, men sluttede
sig til en anden dalende Skala, som han, den fungerende Finantsminisler, havde forcslaact ham, nemlig: at al Indtægt af 200 Rbd. og
derunder er fri, at af Indtægt fra 2 til 600 Rbd. svares halv Skat eller
2 %, af Indtægt fra 6 til 1200 Rbd. tre Fjerdedel Skat eller 3 % og
af Indtægt over 1200 Rbd. hel Skat eller 4 %. Da nu hele FolkethingsUdvalget var enigt i ikke at ville have den lige Skala, og han troede,
at ialtfald dets Flertal vilde være tilbøieligt til at gaae ind paa bemeldte
af ham foreslaaede Skala, maatte han, i Overensstemmelse med Grev
Sponneck, anbefale Statsraadet at gaae ind paa denne. Derimod havde
han stor Betænkelighed ved, at Skattens Størrelse skulde bestemmes
for hvert Aar, medens han Intet vilde finde imod, at Skatten fastsattes
for et vist Antal Aar, saasom 3, naar kun dens Størrelse for alle disse
tre Aar blev fast.
I Henhold til, hvad han saaledes havde yttret, stillede han det For
slag, at Statsraadet bemyndiger han til at forhandle med Udvalget i
den Retning, at Indkomstskatten opgives for det kommende Finantsaar, at dens Varighed for det Første kun bestemmes for 3 Aar, men
saaledes at dens Størrelse bliver fast for alle disse tre Aar, og at den
af ham opstillede dalende Skala træder istedetfor Lovforslagets lige
Skala. Han bemærkede derhos, at hvis Statsraadet ikke ’silde gaae ind
paa hans dalende Skala, var det, som Sagerne stode, det samme som
at erklære, at man ingen Indkomstskat vilde have.
Justitsministeren [Bardenfleth] kunde ikke ansee Indførelsen af
en Indkomstskat som en politisk Nødvendighed, men han havde ikke
tidligere modsat sig det paagjældende Lovforslag, fordi han i Henhold
til Finantsministerens dengang afgivne Erklæring maatte ansee en
Indkomstskat som en finantsiel Nødvendighed. Den finantsiellc Nød
vendighed var ham vel nu ikke længere saa klar, men da baade Grev
Sponneck og den fungerende Finantsminister erklærede, at den endnu
fremdeles er tilstede, kunde han heller ikke paa Sagens nuværende
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Stadium vægre sig ved at give sin Stemme til Sagens videre Fremme.
Paa Grund altsaa af den af den fungerende Finantsminister, i Over
ensstemmelse med Grev Sponneck, idag afgivne Erklæring, at han
anscer Indkomstskatten som en finantsiel Nødvendighed, stemmede
han for det af den fungerende Finantsminister Statsraadet gjorte For
slag.
Krigsministeren [Hansen] henholdt sig til Justitsministeren.
Cultusministeren [Madvig] tiltraadte den fungerende Finantsministers Forslag med Tilføiende, at han troede, at det for Grev Sponneck
er en ministeriel Nødvendighed at sætte Indkomstskatten igjennem.
Indenrigsministeren [Rosenørn], Udenrigsministeren [Reedtz],
Minister Clausen og Marineministeren [van Dockum] tiltraadte lige
ledes den fungerende Finantsministers Forslag.
Hans Majestæt behagede derefter allernaadigst at tilkjendegivc, at
Allerhøistsamme, da Sagen nu engang var kommet saa vidt, ikke vilde
modsætte sig, at den fremmes overensstemmende med det af den
fungerende Finantsminister gjorte Forslag, men at Allerhøistsamme
iøvrigt i høieste Maade var stemt imod Indkomstskatten, idet han
ansaae den for aldeles ikke at passe til vore Forhold og troede, at den
riide medføre mange og store Ulemper.
Efterat Hans Majestæt derpaa havde forladt Statsraadet, foretoges,
under Justitsministerens Forsæde, en Skrivelse fra den overordenlige
Regjeringscommissær for Hertugdømmet Slesvig, hvormed han frem
sender 6 Udkast til Organisationsplan, Intruction m. m. for et Gens
d’armeri i bemeldte Hertugdømme, over hvilken Sag han ønskede at
erfare Statsraadets Mening.
Forinden nærværende Møde havde Sagen været tilstillet Krigsmini
steren og den fungerende Finantsminister, hvis skriftlige Yttringer
over samme fremlagdes.
Statsraadet fandt vel, at det foreslaaede Gens d’armeri vilde blive
meget kostbart, idet der til Gagering efter Gennemsnitsgagerne, som
snart vilde indtræde, vilde medgaae ca. 93,000 Rbd. aarlig og til Re
montering, Fourage, Contoirhold samt Diæter vel mindst 37,000 Rbd.,
saa at altsaa den samlede Udgift til Gens d’armeriet vilde med en rund
Sum kunne anslaaes til 130.000 Rbd. aarlig; men paa den anden Side
riide vel ogsaa et saadant, til den særegne Polititjeneste uddannet,
Elitecorps paa henved 300 Mand kunne antages at ville med Hensyn
til Ordens Opretholdelse remplacere 1000 Mand almindelige Garnisons-
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tropper, der vilde koste betydeligt mere; og da i det Hele Oprettel
sen af et Gens d’armeri i Slesvig vistnok maa ansees for en Nødven
dighed, kunde i ethvert Fald den finantsielle Side ikke blive den
afgjørende. Idet Statsraadet saaledes maatte udtale sig for det paa
tænkte Gens d’armeries Etablering, fandt man iøvrigt ikke Anledning
til at gaae ind paa Enkelthederne i de fra Regjeringscommissæren
modtagne Planer, men troede med Hensyn til samme at kunne ind
skrænke sig til at meddele ham de Bemærkninger, som Krigsmini
steren ved at gjennemgaae Planerne havde fremsat. Imidlertid var der
dog eet Punkt, hvorpaa Statsraadet ønskede specielt at henlede Regjeringscommissærens Opmærksomhed, at det nemlig forekom Stats
raadet ønskeligt, at i Planerne Fremhævelsen af at Gens d’armeriet
bliver tillige et Grændse-Gens d’armeri træder i Formen saameget som
muligt tilbage, uden at iøvrigt derfor i Virkeligheden opgives Noget i
den paagjældende Retning; og med Hensyn hertil kunde maaske der
for ogsaa Benævnelsen »Grændse-Gens d’armeri« udgaa eller ialtfald
ombyttes med >Told-Gens d’armeri«.
Mødet blev derpaa hævet.
A. W. Moltke.

J. Liebe.
Møde i statsrådet fredag d. 14. februar 1851.

Aar 1851, den 14de Februar, var Statsraadet samlet. I Conseilpræsidentens Sygdomsforfald førte Justitsministeren Præsidiet. Protokol
len førtes af Justitsraad Liebe.
Efterat Udenrigsministeren [Reedtz] havde givet en kort Udsigt
over de fra Udlandet modtagne Efterretninger og navnlig forelæst
tvende Beretninger fra Kammerherre Bielke, meddelte han, at den
svenske Gesandt i Constantinopel, som siden det danske Gesandtskab
sammesteds var blevet inddraget, havde efter Udenrigsministeriets An
modning varetaget saadanne Forretninger, som tidligere vare bievne
besørgede af det danske Gesandtskab, nu ikke længere saae sig istand
til at vedblive hermed, og da det var i de ikke faa i Tyrkiet bosatte
Danskes Interesse, at der var et hos Porten accrediteret Gesandtskab,
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som i forefaldene Tilfælde kunde tage sig af dem, samt da den afgaaede danske Gesandt Baron Hübsch og den afgaaede Tolk ved Ge
sandtskabet Romani begge havde erklæret sig villige til, med de dem
tillagte Pensioner, igjen at fungere i deres tidligere Stillinger, imod at
erholde de Udgifter, som de i Anledning af forefaldende Forretninger
maatte have, dækkede, saa henstillede han til Statsraadet, om der
kunde være Noget til Hinder for at lade Baron Hübsch og Tolk Ro
mani igjen fungere i deres tidligere Stillinger, saaledes at der ved
Siden af de dem tillagte Pensioner tilstodes dem ialt indtil 500 Rbd.
aarligt til Dækning af Udgifter, hvilket Beløb vilde kunne afholdes af
Summen til Udgifter under Consulatsvæsenet.
Da der i Statsraadet reiste sig Betænkelighed ved at lade Rigs
dagen staae udenfor Sagen, idet nemlig, skjøndt Udenrigsministerens
Plan for Øieblikket ikke gik ud over de paagjældende Forretningers
Besørgelse, saalænge Baron Hübsch levede, og skjøndt Planens Udfø
relse ikke gjorde nogen Pengebevilling fra Rigsdagens Side fornøden,
dog den de tvende Vedkommende tillagte Pensions Forandring til en
Gage indeholdt en Gjenoprettelse af deres engang ifølge allerhøieste
Resolution inddragne Poster, hvilken Reactivering af Posterne, om
end ikke øieblikkeligt, dog senere kunde drage en Udgiftsbyrde til
Følge og derfor heller ikke nu burde unddrages Rigsdagens Omraade,
blev, med Hensyn til at Finantsministeren snart kunde ventes tilbage,
besluttet at udsætte Sagen til et følgende Møde.
I Anledning af et af Folkethingsmand Winther indbragt Lovfor
slag betræffende Amtsraadenes Sammensætning bragte Indenrigsmi
nisteren [Rosenørn] under Discussion, hvorvidt Lehnsbesiddernes Ret
til Sæde i Amtsraadene var hævet ved Grundlovens § 97. Selv var han
af den Mening, at den paagjældende Ret var ophævet ved Grundloven,
og for samme Mening erklærede sig ogsaa den forrige Indenrigsmini
ster, den nu fungerende Finantsminister [Bang].
Paa Grund af Conseilpræsidentens Fraværelse udsattes det til et
følgende Møde at tage Beslutning i denne Sag, som derfor kun fore
løbig blev discutteret.
Mødet blev derpaa hævet.
A. W. Moltke.
J. Liebe.
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Møde i statsrådet tirsdag d. 18. februar 1851.

Aar 1851, den 18de Februar, var Statsraadet samlet. Finantsmini
steren var vendt tilbage fra den ham anbetroede Mission og indtog
sit Sæde.
Den i forrige Møde foreløbig discutterede Sag angaaende Amtsraadenes Sammensætning foretoges.
Indenrigsministeren [Rosenørn] bemærkede, at han maatte an
tage, at Grundlovens § 97 havde ophævet Lehnsbesiddernes Ret til
at tage Sæde i Amtsraadene. Han maatte være af den Formening, at
den paagjældende Ret for Lehnsbesidderne var knyttet til deres Qvalification som høiere Adel. Han fandt det ubetænkeligt at lade de
Lehnsbesiddere, som engang havde Sæde i Amtsraadene, forblive der;
men han maatte, hvor der var Talen om et nyt Medlems Indtrædelse,
hvilket Tilfælde forelaae i Holbæk Amt, hvor en Plads var blevet ledig
ved Baron Zeuthens Død, og Baron Løvenskjold ellers nu skulde ind
træde, finde det betænkeligt at bringe Communalanordningens Bestem
melse i Udførelse. Han maatte iøvrigt bemærke, at Generalprocureuren
havde erklæret sig for den Mening, at Lehnsbesiddernes Ret til at tage
Sæde i Amtsraadene ingenlunde var bortfaldet ved Grundlovens § 97.
Conseilpræsidenten [Moltke] maatte fraraade at gjøre et saadant
specielt Forhold til Gjenstand for Forandring, saalænge Communalloven i sin Helhed ei kunde forelægges. Han vilde ikke modsige, at
Grundloven gav Anledning til Tvivl i dette Tilfælde, men da man ei
strax efter dens Emanation havde udtalt sig i denne Retning, saaledes
som det var sket med Hensyn paa Lehnsbesiddernes Amtmandsret,
saa maatte han finde det under Ministeriets Værdighed at fremkalde
den Anskuelse, at det nu ved Rigsdagsmand Winthers Lovforslag var
gjort opmærksom paa at have begaaet en Feil, som det fandt nødven
digt at rette. Naar en ny Communallov udkom, kunde man i denne
stiltiende udelukke Lehnsbesidderne som saadanne fra Amtsraadet,
men indtil den Tid burde man ingen Forandring foretage. Han maatte
iøvrigt bemærke, at Sædet i Amtsraadet ligesaa vel var et Paalæg som
en Berettigelse for Lehnsbesidderen.
Justitsministeren [Bardenfleth] kunde ei være enig med Inden
rigsministeren. Han maatte henholde sig til Motiverne til Anordnin
gen af 13dc August 1841, som anføre tvende Grunde for Bestemmel
serne i § 24, dels Besiddelsen af det betydelige Hartkorn, dels den
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Lehnsbesidderne tilkommende Amtmandsmyndighed. At den sidste
Grund imidlertid var et Bihensyn fremlyser deraf, at der paa den
Tid vare flere Lehnsbesiddere, hvem Amtmandsmyndighed ei tilkom,
uden at der for disse gjordes en Undtagelse; og at Grundbesiddelsen
har været betragtet som Hovedgrunden, frcmlyser ogsaa af den i § 26
gjorte Tredeling i Amtsraadets Sammensættelsc, som aabenbart er
baseret paa Besiddelsens forskjellige Størrelse. Han maatte tiltræde
Conseilpræsidentens Anskuelse, at denne Sags Afgjørelse burde ud
sættes til Communalloven udkom, da en nu foretaget partiel Foran
dring, tilsyneladende motiveret ved Winthers Forslag, maatte bringe
Ministeriet i en skjæv Stilling.
Finantsministeren [Sponneck] bemærkede, at den tidligere Inden
rigsminister havde fortolket Grundloven saaledes, at han havde ladet
Lehnsbesidderne forblive i Amtsraadet, og ei i denne Retning foran
lediget nogen Forandring. Det paa denne Fortolkning grundede For
hold havde den nuværende Indenrigsminister modtaget som et fait
accompli, og om han end ei delte den Mening, som laae til Grund her
for, var han hverken forpligtet eller berettiget til derfor at foranle
dige en Forandring; hvorimod han maatte tilraade at bevare det
engang i denne Sag vundne Fodfæste. Han maatte dele den Anskuelse,
at det ei var Ministeriet værdigt ved Winthers Forslag at lade sig
drive til en forandret Bestemmelse, og han stemte for, at der med
Lehnsbesiddernes Ret til Sæde i Amtsraadet forholdtes i Analogi med,
hvad der tidligere havde fundet Sted med Frihedshartkornet, hvorom
den endelige almindelige Bestemmelse først toges under Hartkornsegaliseringsloven. Han foreslog at udtale, at Spørgsmaalet kunde synes
tvivlsomt, og at man derfor derom vilde tage en Bestemmelse i den
nye Communallov. Hvad det specielt foreliggende Tilfælde angik, da
var det hans personlige Mening, at Baron Løvcnskjold burde indtræde,
men naar denne Mening ei deltes af Indenrigsministeren, da fandt han
det rigtigst foreløbigen at indhente Generalprocureurens Betænkning.
Minister Clausen kunde ei Andet end antage, at Hovedgrunden til
Communalanordningens Bestemmelser om Lehnsbesiddernes Ret til
Sæde i Amtsraadet var at søge i disses sociale Stilling, da der jo vare
ligesaa store Eiendomme i Sædegaardseiernes Hænder. Han kunde hel
ler ikke antage, at Indenrigsministeren kunde støtte sig til den tid
ligere Fortolkning, naar der forlangtcs cn Afgjørelse af dennes Rigtig
hed, og Indenrigsministeren selv tvivlede om denne.
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Finantsministeren [Sponneck] gjorde opmærksom paa, at Lehnene
havde en væsenlig Forskjel fra Sædegaardene deri, at de vare en bun
den Besiddelse.
Cultusministeren [Madvig] kunde ei nægte, at det havde betydelig
Vægt, at der ved Grundlovens Emanation ikke i Statsraadet var reist
nogen Tvivl om Lehnsbesiddernes Ret til fremdeles at have Sæde i
Amtsraadene, men han kunde dog ei tiltræde den af Justitsministeren
og Finantsministeren opstillede Anskuelse om Grunden til, at der var
givet Lehnsbesidderne Sæde i Amtsraadet. At de ikke sad der i deres
Egenskab som Amtmænd var indrømmet. Som største Hartkornsbesiddere kunde det ei heller være, da der kun udkrævedes 500 Tdr., og
mange Sædegaarde eiede mere; at det ei var paa Grund af, at denne
store Besiddelse var bundet, viste ligeledes Sammenligningen med de
større Stamhuse. Han maatte derfor ogsaa ansee Grunden at ligge i
deres høie sociale Stilling.
Finantsministeren [Sponneck] bemærkede, at Lehnenes eventuelle
Hjemfaldelse til Kronen afgav en væsenlig Forskjel mellem dem og
Stamhusene. Ministeriets Stilling til Spørgsmaalet var desuden ei res
integra, da det i 1849 ikke blev underkastet nogen Tvivl.
Efterat Indenrigsministeren [Rosenørn] derefter havde bemærket, at
det neppe vilde lade sig gjøre ved alle de Spørgsmaal, der fremstaae
om Grundlovens Fortolkning, at støtte sig til, hvad der i 1849 var sket
eller ikke sket, sattes Spørgsmaalet under Votering, og vedtoges det af
Statsraadets Majoritet:
1) At Indenrigsministeren betræffende Spørgsmaalet i Almindelighed,
om fornødent gjordes, i Rigsdagen udtalte, at Ministeriet tidligere
ei var kommet til det Resultat, at denne Lehnsbesiddernes Ret var
bortfaldet; at Forandringen kun kunde ske ved Lov, og at denne
vilde træffes ved Communalloven.
2) At Indenrigsministeren angaaende det foreliggende specielle Til
fælde indhentede Generalprocureurens Betænkning.
Udenrigsministeren [Reedtz] oplæste en Note fra Fyrst Schwarzen
berg af 8de Februar, der indeholdt den endelige Besvarelse paa det af
Finantsministeren fremlagte Forslag, samt en Skrivelse fra Samme
af s. D.
Finantsministeren [Sponneck] refererede derefter Resultaterne af
den ham betroede Mission, idet han forudskikkede den Bemærkning,
at han agtede at dele sit Referat i 3 Afdelinger, hvoraf den 1ste om-
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fattede Sendeisens Hovedøiemed: at enes med det preussiske og det
østerrrigske Kabinet om den Basis for Monarkiets fremtidige Ordning,
som vilde være at forelægge Notablerne; den 2den de Yttringer, der
vare faldne betræffende Successionsspørgsmaalet, og den 3die de Be
mærkninger, der vare fremførte til ham betræffende Grundloven og
Valgloven, samt de Yttringer som fra hans Side vare fremførte til Be
svarelse herpaa. Skjøndt disse nemlig ikke stode i nogensomhelst Be
røring med det egenlige Formaal for hans Mission, maatte han dog
holde det for at være af Vigtighed at virke til, at vore Diplomater i
Udlandet udtale sig paa overensstemmende Maade.
Med Hensyn til det 1ste Punkt bemærkede derefterFinantsministeren
[Sponneck] : Han havde, efterat have forladt Kjøbenhavn, efter den
med Statsraadet trufne Aftale, uden at opholde sig i Berlin strax be
givet sig til Dresden, idet han havde givet dette Udseende af, at han,
paa Grund af den ei fuldstændigt etablerede Postgang, stod i den For
mening endnu i Dresden at træffe saavel Fyrst Schwarzenberg som
Baron Mannteuffel. Da han derefter fra Dresden var reist til Wien,
begav han sig strax til Baron Meyendorph. Ved den Samtale, der fandt
Sted med ham, blev det klart, at den russiske Regjering ingenlunde
havde fæstet sine Tanker til nogen bestemt Afgjørelsesmaade, men
at det alene var dette Kabinet om at gjøre, at Spørgsmaalet snarest
muligen endeligen afgjordes saa godt som muligt, og at Rusland til
dette Formaal vilde yde sin Bistand. Han havde for Baron Meyendorph
udhævet, at Kongen ved Manifestet af 14de Juli f. A. havde tilsagt
Sammenkaldelsen af Notabler, at Allerhøistsamme havde gjentaget
dette Tilsagn og holdt sig for forpligtet til at opfylde det, og at Formaalet for hans Mission altsaa var at komme til Enighed om den Basis, der
var at forelægge disse til Betænknings Afgivelse. Finantsministeren til
stillede derefter Baron Meyendorph det af Statsraadets Majoritet bil
ligede Forslag, for hvilket Baronen tilsagde sin Understøttelse.
Ved den første Samtale, Finantsministeren derefter havde med
Fyrst Schwarzenberg, lykkedes det ham at faae denne saaledes til at
gaae ind paa Sagen, at han kunde udvikle den Retning, som den dan
ske Regjering under de foreliggende vanskelige Forhold vilde tage,
idet han samtidigen fik Leilighed til at oplyse Urigtigheden af de i
Tydskland om det danske Ministeriums Sammensætning og Tendcntser udbredte Anskuelser. Finantsministeren greb tillige Leiligheden
til af Fyrst Schwarzenberg at erholde en bestemt Udtalelse for Ugjørli
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ligheden af, at Holsten og Lauenborg kunde udtrædc af det tydske
Forbund, hvilken Udtalelse han ansaae for at være af største Vigtig
hed at erholde, med Hensyn paa Motiveringen af den af ham foreslaaede
Basis. Efterat derpaa det omtalte Forslag tilligemed en kort mémoire,
som er Statsraadet bekjendt, var meddelt Fyrst Schwarzenberg, saa
ledes som disse Aktstykker efter en Conference med Baron Meyendorph
endeligen vare redigerede, blev det Finantsministeren klart, at det østerrigske Kabinets Kundskab om det foreliggende Forhold var meget
ufuldstændig. Imidlertid havde Fyrsten Intet mod Forslaget og memoiren at indvende og tilraadede Finantsministeren med dette at reise
til Berlin for at confercre med Baron Mannteuffel. Han bragte senere i
Erfaring, at Baron Prokesch var bleven instrueret til at understøtte
Forslaget hos den preussiske Regjering. Finantsministeren antog, at
Stemningen i Wien var til vor Fordel, og at man der var kjed af Slesvigholstenerne.
I Berlin havde Finantsministeren fundet virksom Bistand af Baron
Budberg og ligeledes af Lord Westmoreland.
Dagen efter Ankomsten til Berlin havde han allerede en Conference
med Baron Mannteuffel, i hvilken han udtalte sig aabent mod denne
og meddelte ham confidentielt Aktstykkerne og Udkastet til sin Note.
Baron Mannteuffel kom til at meddele Ministeren, at Hr. von Harboe
havde udtalt, at det væsenligste Ønske, Insurgenterne havde, var, at
begge Hertugdømmerne maatte blive sammen, under hvilkcnsomhelst
Form i Modsætning til Danmark, og at dette var Oprørets egenlige
Formaal; hvilken Yttring Finantsministeren senere med Virkning
kunde benytte imod de af Baron Mannteuffel yttrede Bemærkninger
i denne Retning, hvilke saaledes fremtraadte som Bestræbelser for at
fremme Insurrektionens Hovedøiemed. I den anden Conference gjorde
Baron Mannteuffel endel Vanskeligheder med Hensyn paa de slesvig
ske Forhold, hvilke han dog maatte frafalde, og ved hvis Gjendrivelse
navnligen den foreliggende bestemte Udtalelse om Umuligheden af
Holstens og Lauenborgs Udtrædelse af Forbundet var en betydelig
Støtte for Finantsministeren. Slutteligen frafaldt Mannteuffel aldeles
sine Indvendinger, da Ministeren havde udviklet ham Meningen af
den fælles Rigsdag for Danmark og Slesvig. Det blev ham klart, at
saavel Østerrig som Preussen egenlig have opgivet det slesvigske
Spørgsmaal, af Hensyn til den under Ruslands Auspicier i Warschau
aftalte Plan for Tydsklands fremtidige Ordning under en stærk Cen-
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tralmagt, til hvilket Øiemeds Opnaaelse Ruslands Bistand er nødven
dig, men betinget af at de tydske Fordringer paa Slesvig opgives. Ved
Slutningen af den anden Conference vare Finantsministeren og Baron
Mannteuffel igrunden enige om alt Væsenligt; den eneste Differents,
der endnu var tilstede, var Baron Mannteuffels Ønske om, at i det
Ringeste de holstenske Provindsialstænder maatte vælge Notablerne
for Holsten; hvilken Mening han dog ei med særdeles Energi forfæg
tede, og hvorom Finantsministeren strax den følgende Dags Morgen
tilstillede ham den Statsraadet bekjendte Note.
Ved de hos Kongen af Preussen erholdte Audientser udtalte Kon
gen sig mest angaaende Successionsforholdene. Et af Kongen udtalt
Ønske, at der maatte udnævncs en fælleds Statholder for Hertugdøm
merne Slesvig og Holsten, blev dog ikke, saaledes som der fra preus
sisk Side først tilsigtedes, optaget i Svarnoten, da Ministeren maatte
overtage mundligen at meddele Hans Majestæt Kongen dette Kongen
af Preussens Ønske. Samtidigen hermed overdrog Kongen af Preussen
ham ogsaa at meddele Hans Majestæt det Forhold, hvori General Willisen havde stillet sig til den preussiske Regjering, hvoraf skulde fremgaae, at hans Overtagelse af Commandoen over Insurgenterne var sket
mod den preussiske Regjerings Vidende og Villie. Under hele Finans
ministerens Ophold i Berlin havde iøvrigt Grev Reventlow-Farve stadigen bestræbt sig for at være i hans Nærhed. Ved sin Gjenkomst til
Wien kom Ministeren til den Overbevisning, at Fyrst Schwarzenberg
var desappointeret ved, at der ei var gjort flere Vanskeligheder fra det
preussiske Kabinets Side. I den anden Conference med Fyrst Schwar
zenberg oplæste denne for Finantsministeren Udkast til en Svarnote,
hvori Forbundsbeslutningen af 17de September var paaberaabt; hvor
efter den Sidstnævnte udviklede Fyrsten de Vanskeligheder, en saa
dan Paabcraabelse ufeilbarligen vilde berede den danske Regjering,
navnlig vis à vis for Notablerne, og slutteligen udtalte, at han ikke
kunde modtage nogen Note under denne Form. Da han efter denne
Conference havde meddelt Baron Meyendorph Udfaldet, autoriserede
denne ham til i sit Navn at sige Fyrst Schwarzenberg, at hverken Rus
land eller Europa havde anerkjendt Gyldigheden af Forbundsbeslut
ningen af 17de September 1846 uden for Tydskland, og at hvis Tydsk
land vilde give den Anvendelse paa Slesvig, var det Krig, Krig med
Rusland. Finantsministeren kom imidlertid ikke til at benytte denne
Autorisation, da Fyrst Schwarzenberg forinden gav efter.
il*
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Under de Forhandlinger, der saaledes baade i Wien og Berlin fandt
Sted, havde Ministeren gjentagende udhævet, at den af ham foreslaaede
Plan til Monarkiets Ordning vilde medføre det eiendommelige Forhold,
at det samlede Statsministerium i sin Helhed ikke vilde kunne drages
til Ansvar af nogen repræsentativ Autoritet, hvilken Omstændighed
syntes at gjøre et godt Indtryk.
Idet Finantsministeren derefter gik over til de Personligheder, der
havde understøttet ham i hans Mission, udtalte han, at Grev Bille
Brahe aldeles var trængt ind i den af ham foreslaaede Ordning og
forfulgte dennes Iværksættelse med stor Interesse. Mod Kammerherre
Bülows Virksomhed i Dresden havde Fyrst Schwarzenberg udtalt sig
temmeligt stærkt. Dog kunde han ikke for sit Vedkommende finde
nogen Forandring at tilraade i hans Fremtræden. Det Resultat, hvor
til Ministerens Mission var naaet, havde vel afficeret Kammerherre
Bülow kjendeligen, men han nærede den Overbevisning, at Kammer
herren vilde kunne underordne sig og indskrænke sig til at repræsen
tere de rent holsten-lauenborgske Forhold. Forresten var Ministeren
kommet til den Overbevisning, at man, dog forudsat, at man gik frem
med den største Forsigtighed, ikke havde nødigt at concedere Noget
af Kongens Myndighed i de tydske Hertugdømmer for at opnaae det
Tilsigtede i Slesvig. Kammerherre Bülow havde delt hans Anskuelse,
at der for Øieblikket i Dresden ingen Concessioner maatte gjøres, dog
at man paa den anden Side maatte vogte sig for at sætte sig i egenlig
Opposition mod Østerrig.
Finantsministeren maatte, efter de Erfaringer han havde gjort,
være af den Formening, at man, saalænge Mannteuffel stod i Spidsen
for Regjeringen i Preussen, med fuldkommen Sikkerhed kunde bygge
paa dennes Oprigtighed. Han maatte derfor ansee det for hensigts
mæssigt og havde ogsaa allerede gjort Skridt i denne Anledning, at
den os velsindede engelske Presse understøttede den nuværende preus
siske Politik, dog med den nødvendige Forsigtighed i at omtale Maalet
for hans Reise. — Med Hensyn paa de Besværinger, han havde mødt
angaaende Etableringen af Toldoppebørselen i Kronværket havde han
ikke Andet end kunnet love at virke til en Forandring for Øieblikket,
dog med behørig Reservation for Fremtiden, da han antog den trufne
Forholdsregel for stridende mod den i Traktaten af 2den Juli ved
tagne commissariske Undersøgelse og Bestemmelse af Grændsen, og
ingen Slutning kunde udledes af den os tilstaaede blot militære Be-
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sættelsesret. Han maatte iøvrigt under de saaledes fremstillede For
hold finde det trængende nødvendigt, at der sendtes en Gesandt til
Berlin, og at der virkedes derhen, at Grændsecommissærer snarest
muligen udnævnedes.
Grev Criminil havde i Begyndelsen ikke lagt synderlig Vægt paa
de opnaaede Resultater, men var ved nærmere Overveielse blevet nedslaaet og betegnede Preussens Adfærd som et Forræderi, naar Svaret
til Finantsministeren sammenlignedes med Commissærernes Optræden
i Kiel. At nedlægge sin Stilling troede Finantsministeren dog at have
bragt ham tilbage fra ved at forestille ham, at det, der var forefaldet,
jo nu var en Sag, der ei stod til at forandre, og ved at udtale for ham,
at det alene var af Hensyn til Grev Criminil, at han ei havde søgt
hjemmefra at erholde Fuldmagt til strax at afslutte, hvilket han troede
vilde have kunnet lade sig gjøre. Han havde ogsaa af Grev Criminil
modtaget Besværing over Toldopkrævningen i Kronværket, og over den
Sensation, som det foranledigede overalt, at man nægtede de flygtede
Slesvigere at vende tilbage, idet der dels var udbredt en almindelig
overdreven Formening om disses Antal, dels virkelig forvoldtes Hol
stenerne Besværligheder og Udgifter ved deres Ophold.
Efter at have forladt Holsten, hvor han tillige havde gjort de for
nødne Skridt for at ordne Postforholdene, reiste Finantsministeren
til Slesvig, hvor han havde cn Conference med Geheimeraad Tillisch.
Geheimeraad Tillisch var strax enig med ham i med fornøden Reser
vation at trække Toldcontoiret udenfor Kronværket og tilbyde Grev
Criminil at tiltræde Forhandlinger om Kanaltoldens fremtidige Ord
ning under Interimet. Geheimeraad Tillisch syntes ham heller ikke
uvillig til at forandre sit System med de flygtede Slesvigere derhen,
at han meddelte en almindelig Tilladelse til at vende tilbage, med nogle
specielt navngivne Undtagelser. Forøvrigt havde Rcgjeringscommissæren yttret det Ønske, at den endelige Regulering af hans Stilling
maatte udsættes, indtil han personligen kunde komme til Kjøbenhavn.
Udenrigsministeren [Reedtz] bemærkede, at han havde udtalt sig
til Grev Criminil betræffende det Rigtige i, at Hans Majestæt, som
Hertug af Holsten, udnævnte den ene af de Commissærer, der fra
tydsk Side skulde overtage Grændsereguleringen, og at han til denne
Udnævnelse havde henledt Opmærksomheden paa Etatsraad Thomas
Prchn.
Dernæst gik Finantsministeren [Sponneck] over til at udtale sig
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om det 2dct Punkt af sit Referat, nemlig om det der var forefaldet
Successionsspørgsmaalet betræffende. Han bragte i Erindring, at han
i sin Tid havde meddelt Statsraadet Baron Meyendorphs første Yttrin
ger i denne Henseende, og at denne Diplomat var af den Mening, at
dette Spørgsmaals Afgjørelse ei var særdeles presserende. Fyrst Schwar
zenberg havde saagodtsom ei berørt Spørgsmaalet. Derimod stod For
holdet anderledes i Berlin, hvor dette Spørgsmaal traadte stærkere frem.
Skjøndt Kongen af Preussen Intet desangaaende havde yttret, var det
dog Finantsministeren bckjendt, at han ønskede at støtte Augustenborgernc. Der herskede ogsaa navnligen en stærk Frygt for en Løsning
af Spørgsmaalet i skandinavisk Retning, hvilken Frygt Finantsmini
steren antog at have meget bidraget til at hæve. Han havde iøvrigt
ikke uden stor Forsigtighed indladt sig videre paa Spørgsmaalet med
det preussiske Gouvernement, og vel paa given Anledning nævnt Prinds
Christian af Glücksborg, men uden at udtale sig om ham som en af
Kandidaterne. Ved sin seneste Conference med Baron Meyendorph tro
ede han dog at have bemærket, at denne Diplomat var kommet til den
Anskuelse, at Successionsspørgsmaalet var af en presserende Natur.
Finantsministeren havde spurgt ham, om han, naar vor nu regjerende
Kongestamme uddøde, holdt det for rimeligt, at Keiseren vilde over
lade de ham i dette Tilfælde tilfaldendc Dele af Holsten til en yngre
russisk Storfyrste. Dersom dette nemlig skete, da vilde vi fra vor Side
dog kunne afvente Begivenhederne i nogen Tid inden Successionens
Ordning, idet vi da havde den Udvei aaben, i yderste Tilfælde at til
byde den nævnte Storfyrste Thronen. Baron Meyendorph udtalte først
med Bestemthed, at Keiseren aldrig vilde tage en saadan Forholds
regel, men han antog, at det nævnte Forslag vilde, naar det kunde
bibringes Preussen og Østerrig som en tænkelig Eventualitet, være af
største Virkning for at faac disse Magter til at gaae ind paa vore
Ønsker, da en saadan Mulighed riide gjøre langt mere Virkning paa
dem end en Udsigt til Holstens delvise Forening med Rusland, hvilken
de vel kunde endscc ikke vilde blive udført. Imidlertid havde Baron
Meyendorph dog senere tilraadet gjennem Baron Piessen i Petersborg
at skaffe sig Underretning om Keiserens Tanker om en saadan Even
tualitet. Baron Meyendorph havde som mulig Thronfølger ogsaa nævnt
Prinds Elimar af Oldenborg uden dog at lægge Skjul paa, at Keiseren
egenlig personligen foretrak Prinds Christian fremfor de oldenborgske
Prindser.
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Udenrigsministeren [Reedtz] satte en Depeche fra Grev Bille-Brahe
og en Skrivelse fra Baron Meyendorph i Cirkulation.
Mødet blev derpaa hævet.

A. W. Moltke.

! Paa Kammerherre Lundings Vegne
J. Liebe.
Møde i statsrådet fredag d. 21. februar 1851.

Aar 1851, den 21de Februar, var Statsraadet samlet.
Udenrigsministeren [Reedtz] meddelte det væsenligste Indhold af
en fra Kammerherre Bielke modtagen Depeche og satte en anden fra
Kammerherre Bülow i Cirkulation.
Samme Minister [Reedtz] udtalte det Ønske, at der nu maatte gjø
res Skridt til Udnævnelsen af de til at regulere Grændsen bestemte
Commissærer; han antog den rigtigste Maade hertil at være den, at
Grev Criminil i denne Retning gjorde Skridt hos de tydske Commissæ
rer i Holsten, og at disse Skridt understøttedes af Gesandtskaberne i
Wien og Berlin. Han antog, at der fra den modsatte Side vilde blive
valgt en østerrigsk og en preussisk Officer, og at der vilde indrømmes
Hans Majestæt Indflydelse paa Valget af en fra Holsten; til hvilken
han havde paatænkt Etatsraad Thomas Prehn.
Efterat derpaa enkelte Personligheder vare nævnede, som kunde
ansees skikkede til fra dansk Side at udnævnes, udsattes den endelige
Bestemmelse herom indtil videre.
Efter Udenrigsministerens [Reedtz’s] Forslag vedtoges det der
efter at sende Grev Wulff Piessen til sin Gesandtskabspost i Berlin.
Med Hensyn til den endelige Afgjørelse af Notablernes Udnævnelse
besluttede Statsraadet at afvente Grev Criminils og Geheimeraad Til
lischs Nærværelse.
Udenrigsministeren [Reedtz] ønskede derefter Statsraadets Mening
om, hvorvidt det var nødvendigt at meddele Rigsdagen, forinden den
skiltes, en Oversigt over den politiske Stilling.
Minister Clausen maatte finde det urigtigt, at Rigsdagen aldeles
ingen Underretning fik om en Mission af den Betydenhed som Finants
ministerens.
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Finantsministeren [Sponneck] gjorde opmærksom paa det Betæn
kelige i endnu for Øieblikket at meddele Rigsdagen en officiel Efter
retning om det Passerede og udhævede den Forskjel, der fandt Sted
mellem de Omstændigheder, hvorunder den forrige Meddelelse blev
gjort og de nuværende, idet Rigsdagen ikke nu som dengang, hvis den
misbilligede Regjeringens Fremgangsmaade, dog vilde kunne gjøre
nogen Forandring i det, hvorpaa denne engang var gaaet ind.
Justitsministeren [Bardenfleth] bemærkede, at det overhovedet
ikke var Skik i constitutionelle Lande at meddele Noget om politiske
Forhandlinger, saalænge en Afslutning ei havde fundet Sted.
Cultusministeren [Madvig] bemærkede, at da Forhandlingerne ei
vare afsluttede, og da intet Andragende om Meddelelser forelaae fra
Rigsdagens Side, saa kunde han ei fortiden ansee en saadan for nød
vendig; men at han maatte finde det ønskeligt, at den forberedtes som
en Continuation af den seneste Meddelelse.
Minister Clausen antog dog, at man angaaende Finantsministerens
Mission burde meddele Rigsdagen, at Maalet at adskille Slesvig fra
Holsten og organisk at forene det med Danmark saavidt var naaet, at
det var lykkedes Finantsministeren at formaae Hofferne i Wien og
Berlin til at erklære sig enige i den Basis, som, med dette for Øie, af
ham var udkastet og af Majoriteten af Statsraadet billiget til derpaa
at begrunde Notablernes Forhandlinger.
Finantsministeren [Sponneck] maatte meget betvivle, at Rigsdagen
vilde kunne fatte Betydningen af hans Mission, naar denne ikke med
deltes i historisk Forbindelse med de tidligere politiske Forhandlinger.
Han maatte være af den Formening, at Meddelelsen indtil videre ud
sattes, men at man, saafremt der fra Rigsdagens Side yttredes Ønske
om en saadan, svarede, at den forberedtes i Udenrigsministeriet.
Finantsministeren [Sponneck] fortsatte derefter det Referat be
træffende sin Sendelse, hvilket han i forrige Møde havde begyndt, idet
han for det 3dic meddelte de Yttringer, der vare faldne betræffendc
Grundloven og Valgloven, samt det som han fra sin Side dertil havde
yttret; han gjentog, at skjøndt det i den Henseende Forefaldne ei stod
i Forbindelse med det egenlige Formaal for hans Mission, saa maatte
han dog ansee det for at være af Vigtighed, at der virkedes til, at vore
Diplomater i Udlandet udtalte sig paa cn med hans Yttringer overens
stemmende Maade.
Yttringer betræffende den ommeldte Gjenstand vare igrunden kun
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forefaldne i Conferenceme med Baron Meyendorph og Fyrst Schwar
zenberg, hvorimod den i hans Samtaler med Baron von Mannteuffel ei
var bleven berørt.
For Baron Meyendorph havde han strax i Begyndelsen skildret det
nuværende Ministeriums Stilling og Forhold til det forrige, uden at dog
denne Gjenstand af Baronen ved de senere politiske Forhandlinger blev
berørt. Han havde tillige oplyst denne Diplomat om, at det ei var en
strikte Nødvendighed, at den danske Valglov fik Anvendelse i Slesvig,
og at der endnu mindre var Grund til at overføre den paa Holsten og
Lauenborg.
Ved sin tredie Conference med Fyrst Schwarzenberg havde han
truffet denne læsende i en Oversættelse af den danske Grundlov, og
havde Fyrsten da yttret om denne, at den bar aldeles Præget af sin
Tilblivelse i Aaret 1848, idet den indeholdt Alt, hvad en Grundlov ikke
burde indeholde. Finantsministeren havde af denne Yttring taget An
ledning til at udhæve, at der i vor Grundlov og Valglov ei vare faa
Garantier, som mange af de andre Forfatninger fra hiin Periode sav
nede, nemligen Betingelsen af 30 Aars Alderen for at være valgberet
tiget, Tyendes Udelukkelse fra Valgret og Bestemmelsen af en Census
som Betingelse for Valgbarhed til Landsthinget. Han bragte i Erin
dring, at den grundlovgivende Forsamling havde ændret det den fore
lagte Grundlovsudkast i conservativ Retning, og udhævede, at Regje
ringen hidtil havde kunnet sætte Alt igjennem ved Rigsdagen, hvad
der havde været den af Vigtighed at gjennemføre. Nogen Frygt for at
dette Forhold ved Fredens Indtræden skulde ophøre, kunde ei næres,
da det havde faaet Consistens ved cn længere Tids Sammenarbeide af
Regjeringen og Stænderne, og da Folket, der var i høi Grad roligt og
besindigt, ikke havde nogen Sympathi for Forfatningens Udvikling i
demokratisk Retning. Om en aristokratisk Forfatning efter Englands
Exempel kunde der ei være Talen, da Grundloven udkastedes, da Lan
dets aristokratiske Elementer siden 1834 havde mistet deres politiske
Betydning; paa den anden Side var det en Betryggelse for Fremtiden,
at en vis Velstand var almindelig, og at et Proletariat ikke fandtes. Det
i Aaret 1848 Forefaldne var ingenlunde at betragte som en Revolution
og dets Resultat som noget af Folket Tiltvunget, ligesom overhovedet
pludselige og gjennemgribende Forandringer i Statsstyrelsen tidligere
aldrig havde fundet Sted i Danmark som udgaaende fra Folket, men
bestandigt som bevirkede af Hoffet. Hvad der i sidstnævnte Aar skete,
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var overensstemmende med Kongens Villie, og at man med Hensyn
paa Ministeriets Sammensætning gik videre end oprindeligen tilsigtet
og fornødent laae i Omstændighederne, som ogsaa andetsteds havde
deres Analogi. Det bedste Bevis for, at ingen Revolution her havde
fundet Sted i 1848 var det, at her kun en eneste Concession, som nævnt,
fandt Sted, medens i alle andre Stater den første Concession paafulgtes
af den ene Concession efter den anden. Hvad det seneste i November
1848 dannede Ministerium angik, under hvis Ansvar Grundloven promulgeredes, da blev dette dannet til samme Tid og under omtrent lige
virkende Forhold, som den Tids Ministerier i andre Lande, navnlig i
Østerrig og Preussen; og saa ønskeligt, som det end maatte være at
tage disse Landes constitutionelle Udvikling til Mønster, saa vare, saavidt ham bekjendt, disse Landes Forfatninger, skjøndt udkastede paa
Papiret, aldrig komne til Udførelse.
Slutteligen havde Finantsministeren gjort opmærksom paa, at et
Forsøg paa en extraordinær Forandring af Grundloven, netop forme
delst Folkets besindige og conservative Charakter, som gjorde det til
en Hader af alle Forandringer, vilde vække en høi Grad af Sympathi
for den nuværende Forfatning, hvorimod han var overbevist om, at
en Forandring i Grundloven og Valgloven ad forfatningsmæssig Vei,
hvilken jo var holdt aaben, naar den skete for at befordre Monarkiets
Sammenhæng, vilde møde Folkets Understøttelse. Den sidste Yttring
havde han navnligen ogsaa fremført til Baron Meyendorph, som over
samme havde udtalt sin Tilfredsstillelse.
Finantsministeren [Sponneck] meddelte derefter til allerhøieste
Stadfæstelse allernaadigst at ville forelægge:
1) Loven om Amtsforvalteres Lønning og
2) Loven om Statsskovenes Bestyrelse;
hvorefter han motiverede og oplæste et Udkast til en Lov om Stempel
papirs Brug til Sø-Assurance-Contrakter, som han agtede, efter at
have erholdt allerhøieste Bemyndigelse, at forelægge Folkethinget.
Hvorimod Statsraadet Intet fandt at erindre.
Da Oberst Tschcrning i Folkethinget havde anmeldt en Interpella
tion betræffende den Uenighed, der mellem Muurmcstrene og deres
Svende angaaende Arbeidslønnen havde fundet Sted og været Gjen
stand for Undersøgelser ved Politiretten, refererede Justitsministeren
[Bardenfleth] det, der i denne Sag var forefaldet, og oplyste, at denne
ved gjensidig Overenskomst mellem Mestere og Svende nu var jævnet,
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og at de Sidste atter havde begyndt at arbeide. Han udtalte som sit
Forsæt at ville meddele Folkethinget det Forefaldene, og at han, forsaavidt Grundlovens §§ 88 og 92 af Oberst Tscherning vare paabcraabte, vilde henholde sig til, at det var Domstolenes Sag at afgjøre,
hvorvidt disse Paragrapher vare anvendelige paa det foreliggende Til
fælde, og at altsaa Svendene, saafremt de troede sig forurettede, maatte
gaae Rettens Vei. Hvilket Statsraadet billigede.
Derefter discutteredes det af Biskop Monrad indgivne Forslag til
Fæstes Overgang til Selveiendom.
Efterat Finantsministeren [Sponneck] havde udhævet Unødvendig
heden af at indlade sig om en Sag, som dog i nærværende RigsdagsSession ei vilde kunne komme videre end til 1ste Behandling, og Inden
rigsministeren [Rosenørn] havde henledt Opmærksomheden paa det
Betænkelige for Ministeriet i at udtale Grundsætninger i en Sag, i
hvilken det ei selv endnu i den Grad var kommet til en bestemt fælleds
Anskuelse, at et Lovforslag fra Regjeringen kunde forelægges, vedtoges
det at udsætte den endelige Discussion til næste Statsraadsmøde
Mødet blev derpaa hævet.
A. W. Moltke,
/ Paa Kammerherre Lundings Vegne
J. Liebe,

Møde i statsrådet tirsdag d. 25. februar 1851.

Aar 1851, den 25de Februar, var Statsraadet samlet.
Conseilpræsidenten [Moltke] meddelte, at Sagen betræffende Over
faldet paa Capitain Dirckinck paa Femern ei havde ført til et saadant
Resultat, at der kunde foretages noget Endeligt uden nye Undersøgel
ser og Forhør.
Efterat Finantsministeren [Sponneck] havde bemærket, at dersom
denne Sag betragtedes fra den politiske Side, da maatte den gaae pari
passe med mange andre af de under Insurrektionen forefaldne Begi
venheder, udhævede han, at det, saafremt man vilde have den behand
let ligefrem som et Mord, vilde være nødvendigt at afvente, at Kongens
Autoritet i Holsten var fuldstændigt retableret, da Hovedmændene
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opholdt sig der, og deres Udlevering under nærværende Forhold vilde
berede store Vanskeligheder for Grev Criminil.
Efterat derpaa Justitsministeren [Bardenfleth] havde tilraadet i
hvert Fald i denne Sag at følge den slesvigske Overjustitscommissions
Mening, vedtog Statsraadet at udsætte denne Sags nærmere Drøftelse,
indtil Geheimeraad Tillisch kom hertil.
Conseilpræsidenten [Moltke] meddelte, at han fra Finantsministe
ren og Cultusministeren havde modtaget Andragender betræffende
Fortsættelsen af Gradmaalingen og Conferentsraad Schumachers Sam
ling af Instrumenter.
Derefter refererede Cultusministeren [Madvig], at han i denne An
ledninghavde modtaget 2de Andragender: 1) Fra Conferentsraad Ørsted
og Professor Olufsen om med Hensyn til Conferentsraad Schumachers
Instrumentsamling og de til Gradmaalingen hørende Papirer at vare
tage Statens og Universitetets Interesse, og 2) et andet fra Comman
deur Zahrtmann, som nærmest gaaer ud paa at andrage paa Fortsæt
telse af Gradmaalingen, til hvis Udførelse paa en lidet bekostelig
Maade Commandeuren tilbyder sin Understøttelse, og til hvilken Hen
sigt han finder det nødvendigt, at Conferentsraad Schumachers Op
tegnelser bringes hertil. Endeligen berører dette Andragende ogsaa det
Ønskelige i at sikkre Staten Instrumentsamlingen.
Cultusministeren bemærkede, at Sagen dreiede sig om 2de Hovedspørgsmaal:
1) Hvorvidt Gradmaalingen skulde fortsættes, og 2) hvad der kunde
ske for at sikkre sig Instrumentsamlingen.
Hvad det 1ste Spørgsmaal angik, da vare alle Mænd af Faget enige
i, at den burde afsluttes, men Vanskeligheden bestod i at træffe en Be
stemmelse om Maaden, hvorpaa dette skulde ske. Commandeur Zahrt
mann havde foreslaaet den unge Schumacher dertil, men dette syntes
at ville være et meget paafaldcnde Valg ved Siden af de Kræfter,
Universitetet og Generalstaben frembød. Da der nu tillige vare for
skjellige Anskuelser om de Schumacher ske Opmaalingers Værd, saa
maatte det for Ministeren være vigtigt ved Afgjørelsen om deres Fort
sættelse at kunne støtte sig til en anerkjendt Autoritets Dom. Han
agtede derfor at erhverve allerhøieste Resolution om Nedsættelsen af
en Commission, bestaaende af Conferentsraad Ørsted, Professor Oluf
sen, Commandeur Zahrtmann samt Majorerne Andræ og Caroc, til at
afgive Betænkning om, hvorvidt, hvorledes og ved hvilke Midler den
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paabegyndte Gradmaaling vilde være at afslutte. Han for sin Del tviv
lede ikke om, at det endelige Resultat vilde blive, at denne Afsluttelse
overdroges Generalstaben.
2) Hvad Instrumentsamlingen angik, bemærkede Cultusministeren,
at et af disse, en Meridiancirkel, i Aaret 1817 var kjøbt til Universite
tet og af dette betalt, saa at denne altsaa kunde vindiceres som Univer
sitetets Eiendom, da der for Betalingen forelaae Qvittering. Med Hen
syn paa Gradmaalings-Optegnelserne og de øvrige Instrumenter vilde
Vindicationen være vanskeligere, skjøndt Staten havde bekostet Opmaalingerne og stillet Officerer til Conferentsraadens Disposition som
Medhjælpere. Han maatte derfor med Hensyn til dette Punkt fore
slaae, at Bestræbelserne gik ud paa at erholde Meridiancirkelen til
bage, om muligt faae Optegnelserne udleverede og med Hensyn paa de
andre Instrumenter at sikkre sig deres Tilstedeblivelse i Altona, til
hvilken Ende man maatte sætte sig i Forbindelse med Grev Criminil.
Professorerne Olufsen og Pedersen havde iøvrigt erklæret, at der fra
Videnskabens Standpunkt ikke forelaae nogen Grund til at vedlige
holde et Observatorium i Altona.
Finantsministeren [Sponneck] bemærkede, at han fra sin Side
havde bragt Sagen paa Bane, fordi han ifølge den Kongelige Resolution
af 4de Februar 1843 maatte antage, at Fortsættelsen af Gradmaalingen
nærmest vedkom Generalstaben, og dennes topographiske Arbeider ei
vare underlagte Krigsministeren, men efter dennes Ønske vare særskilt
opførte paa Budgettet. Han syntes iøvrigt, at det var tilstrækkeligt at
sikkre sig Optegnelsernes og Instrumenternes Tilstedeblivelse, hvilket
navnligen kunde ske ved at foranstalte den allerede ved Observatoriet
ansatte Dr. Petersen constitueret i Schumachers Sted. Den endelige Vin
dication af Instrumenterne syntes at kunne opsættes til saa mange
andre Opgjørelser fandt Sted. Nedsættelsen af en Commission som
den af Cultusministeren foreslaaede frygtede han vilde tilveiebringe
en Agitation i Holsten, der navnligen kunde bidrage til at vække ube
leilige Fordringer paa de herværende Samlinger, og det var, som oven
anført, hans Anskuelse, at Sagen henhørte under Generalstaben.
Cultusministeren [Madvig] bemærkede, at han kun agtede underhaanden at erhverve Commissionens Betænkning og ei agtede at give
dennes Sammentræden nogen Publicitet. Videnskabernes Selskabs
Opmaalinger og Kort havde aldrig staaet i Forbindelse med den Schu
macherske Gradmaaling; det var kun hine, der ved Resolutionen af
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4de Februar 1843 vare henlagte under Generalstaben; Schumachers Ar
beider vare den altsaa for Øieblikket aldeles uvedkommende, uagtet
han, som ovennævnt, ei omtvivlede, at de vilde blive henlagte under
denne.
Minister Clausen maatte betvivle, at Commissionen, naar den ei
havde Optegnelserne ihænde, vilde see sig istand til at fælde nogen
Dom.
Udenrigsministeren [Reedtz] henledte Opmærksomheden paa Vig
tigheden af navnligen at bevare Staten den Samling af Maal og Vægt,
der af Schumacher var tilveiebragt.
Efterat derpaa Conseilpræsidenten [Moltke] havde meddelt, at
Conferentsraad Schumacher, der, medens Geheimeraad Møsting levede,
havde sorteret umiddelbart under denne, efter Geheimeraadens Død
ved en Kongelig Resolution var sat i samme umiddelbare Forhold til
ham, enedes Statsraadet om:
1) At Conseilpræsidenten hos Hans Majestæt allerunderdanigst andra
ger paa, at Dr. Petersen maa constitueres i Conferentsraad Schu
machers Sted til at forestaae Observatoriet i Altona og overtage de
ved dette værende Instrumenter og Papirer.
2) At Cultusministeren foranlediger, at der udstedes en allerhøieste
Ordre til Conferentsraad Ørsted, Professor Olufsen, Commandeur
Zahrtmann og Majorerne Andræ og Caroc om underhaanden at
meddele ham deres Anskuelse om, hvorvidt, hvorledes og ved
hvilke Midler den af Conferentsraad Schumacher paabegyndte
Gradmaaling bør fortsættes og afsluttes.
Derefter meddelte Finantsministeren [Sponneck], at han nu, da
han stod i Begreb med at regulere Dampskibsfarten, havde til Hensigt
at sætte et Dampskib i Fart paa Kiel; dels var nemlig denne Route
den naturligste, dels viste der sig en Tendents i Holsten til at slutte
sig til Danmark med Hensyn til de materielle Interesser, som han tro
ede, at man herfra burde komme imøde.
Statsraadet fandt Intet mod det Foreslaaede at erindre.
Efterat have givet en Udsigt over, hvorledes Balancen vilde stille
sig ved Finantsaarets Slutning, udhævede Finantsministeren [Spon
neck] Nødvendigheden af at danne et Reservefond, da det tidligere
var, om end ikke udtømt, dog berøvet sine bedste lettest realisable
Aktiver; men han antog det nødvendigt at udsætte de fornødne Skridt
i denne Retning til den kommende Rigsdag, da Sagen paa denne næppe
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vilde blive behandlet med den Omhu, dens Vigtighed forlangte. Han
antog iøvrigt til dette Formaal at kunne erholde et Laan, skjøndt ei
paa synderlig bedre Betingelser end det sidste, med hvilket han i For
bindelse med Omsætningen af de tilstedeværende Aktiver kunde skaffe
sig et Reservefond af 3 % Obligationer, hvilke vilde være de lettest
realisable. Han kunde imidlertid eiheller for Øieblikket holde sig be
rettiget til, for at være forberedt paa en mulig ny Krig, at forlange Be
myndigelse til et Laan, da Forholdene ingenlunde vare saaledes, at en
Krig var sandsynlig, om den end var meget mulig. Det var saaledes
hans Hensigt, naar han forelagde Thinget Lovudkastet om Tillægs
bevillingen, at udtale, at han paa Grund af det, som her er anført, ei
vilde forelægge Forslag til nye Resourcer. Hvori Statsraadet erklærede
sig enigt.
Paa given Anledning meddelte Krigsministeren [Hansen] derefter,
at han havde reduceret Armeen, saameget han troede, at det var at for
svare, baade udenfor Slesvig og i selve Hertugdømmet. I dette stod for
Øieblikket en effeetiv Styrke af 6000 Mand Infanteri, 600 Mand Ca
valieri og 4% Batteri; ligesom dette forekom ham den ringeste Styrke,
der burde være der for Øieblikket, saa udgjorde disse Tropper ogsaa
Kadres til 18.000 Mand, hvilken Styrke han, saafremt Uroligheder ind
traf, maatte finde det aldeles nødvendigt i Hurtighed at kunne samle.
Efterat Statsraadet i Hovedsagen havde erklæret sig enigt med
Krigsministeren, vedtoges det paa Finantsministerens [Sponnecks]
Forslag, at der skreves til Geheimeraad Tillisch, at man ønskede, at
han nærmere tog denne Sag i Overveielse med General Krogh, da
Statsraadet ved Geheimeraadens Ankomst ønskede at tage under nær
mere Overveielse, hvorvidt muligen yderligere Permitteringer kunde
finde Sted.
Justitsministeren [Bardenfleth] henstillede til Statsraadets Afgjø
relse, hvorvidt det maatte ansees for nødvendigt at forelægge Rigs
dagen et Lovudkast angaaende Udskrivningen for næste Aar; han tro
ede, at en saadan Lovs Forelæggelse for Øieblikket kunde tilveiebringe
ubehagelige Discussioner og foreslog, at Loven i sin Tid udgaves som
provisorisk Lov, og at dens Emanation udsattes til Sommeren, hvor
Conjunkturerne vilde være lettere at bedømme med Hensyn paa Krig
eller Fred. Statsraadet erklærede sig enigt heri.
Under Discussionen herom havde Finantsministeren [Sponneck]
henledt de tvende militære Ministres Opmærksomhed paa den Oppo-
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sition og de umodne Indvendinger, der vilde møde de eventuelle For
slag til Armeens og Flaadens Omorganisation, som i næste Rigsdag
vare at forelægge. Han kunde ikke andet end paa det Indstændigste tilraade at forberede sig paa denne og troede hertil at see det eneste
Middel i at nedsætte en Commission af begge Etaters forenede Kræfter
til at afgive sin Formening. Vel vilde herved Modstanden ikke brydes,
men det vilde dog være en betydelig Støtte, naar Ministerens Mening
tillige fremtraadte som Etatens.
Marineministeren [van Dockum] gjorde opmærksom paa den Van
skelighed, der for hans Vedkommende var tilstede for at lade en Plan
udkaste, saalænge man ei kj endte Holstens endelige Forhold til Mo
narkiet.
Udenrigsministeren [Reedtz] oplæste derefter en Depeche af 14de
Februar fra Lord Palmerston til Sir Henry Wynn angaaende de før
1848 tjente Insurgentofficerer og meddelte, at han angaaende Grændsecommissærernes Udnævnelse havde tilskrevet Grev Bille-Brahe og
Kammerherre Bielke. Derefter oplæste samme Minister en Depeche af
21de Februar fra Fyrst Schwarzenberg til Baron Vrintz tilligemed en
Copi af en Instrux til General Mensdorf.
Med Hensyn til, at der i samme Depeche ankedes over Toldgrændsen ved Kanalen som en »Neuerung«, bemærkede Finantsministeren
[Sponneck], at det vist maatte beroe paa en Forvexling med Oppebærelsen af Kanaltolden i Kronværket, da Fyrst Schwarzenberg til ham
aldeles Intet havde yttret mod selve Toldlinien; iøvrigt vare vi jo ei
uvillige til at ophæve Toldlinien, naar de vilde slutte dem til os. Iøvrigt
var det fra den anden Side ligeledes »Neuerung«, naar de holstenske
Tropper commanderedes paa tydsk, og danske Officerer udelukkedes.
Med Hensyn paa det ligeledes i Depechen omtalte Punkt, de slesvig
ske Flygtninge betræffende, bemærkede Finantsministeren [Sponneck],
at Geheimeraad Tillisch agtede at tilstæde dem alle at komme hjem
med Undtagelse af nogle bestemt nævnte, over hvilke han var ifærd
med at affatte en Liste, hvilken imidlertid medtog Tid og Forarbeide.
For imidlertid saavidt muligt at berolige foreslog Ministeren og vedtog
Statsraadet at tilskrive Geheimeraad Tillisch, at forsaavidt han havde
bestemt sig til at tillade de flygtede Slesvigere i Almindelighed at retournere og nu var ifærd med at bestemme de enkelte Undtagelser, der
maatte være nødvendige, da ansaae Statsraadet det for ønskeligt, at
Geheimeraaden underrettede Grev Criminil om sin Hensigt.
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Forhandlingen om Biskop Monrads Lovforslag om Fæstes Overgang
til Selveiendom udsattes til næste Møde.
Mødet blev derpaa hævet.

A. W. Moltke.

! Paa Kammerherre Lundings Vegne
J. Liebe.

Møde i statsrådet fredag d. 28. februar 1851.

Aar 1851, den 28de Februar, var Statsraadet samlet.
Da Conseilpræsidenten formedelst Sygdom var fraværende, præsi
derede Justitsministeren.
En Adresse, der fra Velling Sogn var tilstillet Ministeriet, oplæstes.
Protokollerne af 4de, 6te, 7de og 9de Januar oplæstes og ratihabe
redes.
Discussionen angaaende Biskop Monrads Forslag til en Lov om
Fæstes Overgang til Selveiendom udsattes formedelst Premierministe
rens Sygdom til næste Statsraadsmøde.
Krigsministeren [Hansen] satte derefter efterfølgende Punkter
med Hensyn paa Lovudkastet om Underklassernes Pensionering og
Invalideforsørgelsen under Discussion, foranlediget dertil ved den i
Rigsdagen afgivne Committeebetænkning:
1) Han kunde ikke tiltræde den af Committeen foreslaaede Adskil
lelse i Freds- og Krigs-Invalider og maatte ansee denne Adskil
lelse for at staae i aabenbar Strid med de Principer, fra hvilke Re
gjeringen ved Udkastets Affattelse var gaaet ud. Forøvrigt fore
kom Committeens Forslag ham ei at være ugunstigt med Hensyn
paa Understøttelsens Beløb.
Marineministeren [van Dockum] maatte for sit Vedkommende ikke
mindre beklage en saadan Adskillelse, da Søtjenesten i Fred medførte
ikke mindre Fare end i Krig.
Finantsministeren [Sponneck] bemærkede, at den uklare Følelse,
der laae til Grund for den saaledes opstillede For skjel, vilde kunne
finde sin Tilfredsstillelse ved Anvendelse af Udkastets § 28. Skulde
man i denne Retning ei formaae at sætte Udkastet i sin oprindelige
12
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Skikkelse igjennem, da vilde det i Realiteten for Invaliderne vel ei
være af nogen synderlig Betydning, men han maatte dog foreslaae,
hvilket og Statsraadet vedtog, at man ved 1ste Behandling motiverede
Principet og gjorde opmærksom paa Bestemmelserne i § 28 og de Om
stændigheder, der specielt for Søetaten gjorde den antydede Adskillelse
ubillig.
2) Havde Committeen fundet, at Invalideforsørgelsen ei alene burde
omfatte Underklasserne, men ogsaa Officerer, idet der, naar de vare
bievne udygtige til Tjenesten, foresloges til de dem efter Pensions
loven tilkommende % af deres Gage at tillægge dem endnu %.
Krigsministeren [Hansen] havde, som han tidligere havde udtalt,
været af den Anskuelse, at Officererne i den almindelige Pensionslov
og i Udkast-Lovens § 28 havde noksaa megen Garanti, som de vilde
erholde ved at indbefattes under Pensionsloven, men det var en van
skelig Sag for ham ligeoverfor Armeens Officerer i denne Henseende
at udtale sig mod Committeen.
Cultusministeren [Madvig] udhævede, at det dog for ældre og mere
høitstaaende Officerer, som afgik under Forhold, som selv uden at de
vare Invalider vilde have sikkret dem % af deres Gage, vilde være
trykkende at skulle nyde Understøttelse ifølge § 28, der dog vilde
blive betragtet som et Slags Gratiale.
Da imidlertid Statsraadet delte den Anskuelse med Krigsministeren,
at det var vanskeligt for ham at modsætte sig Committeens Forslag i
denne Retning, og det paa den anden Side kunde faae Udseende af,
at Officerernes Tarv ei var blevet nøiagtigt drøftet, enedes man med
Krigsministeren om, at han udtalte Regjeringens Erkjendtlighed for
Committeens Forslag og fremhævede, at Regjeringen, efter at have
overveiet Spørgsmaalet, havde antaget, at den almindelige Pensions
lov og Udkastets § 28 afgave fornøden Betryggelse for Invalid-Officerer.
3) Havde Committeen ved Lovens § 15, d, foreslaaet en ny Tillægsparagraph, hvorved der tilsikkredes Reserve-Officererne, som bleve
invalide, indtil % af deres Gage og Emolumenter i Pension.
Krigsministeren [Hansen] maatte ved denne Leilighed bringe i
Erindring, at han allerede tidligere havde udtalt den Anskuelse, at
disse Officerer, der gjorde samme Tjeneste som Officererne af Linien,
ogsaa, naar de bleve Invalider, burde nyde de samme Rettigheder, som
Pensionsloven tillagde de Sidstnævnte.
Cultusministeren [Madvig] maatte ogsaa være af den Mening, at
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disse Officerer, naar de i Tjenesten fik en varig Skade, burde gaae pari
passe med Linie-Officererne.
Finantsministeren [Sponneck] kunne ei dele denne Anskuelse, da
deres Stilling dog var høist forskjellig, men maatte navnligen gjøre
opmærksom paa, at Regjeringen ingen Lov havde forelagt om Reserve
officerernes Invalideforsørgelse, og at derfor det formelle Hensyn
neppe vilde tillade at forlange mere, end Committeen havde foreslaaet.
Statsraadet enedes derefter om, at dette Committeens Forslag paa
samme Maade, som det betræffende de invalide Linie-Officerer, var at
tiltræde af Regjeringen.
Krigsministeren [Hansen] havde under Discussionen udtalt sig over
det Beklagelige i, at Committeebetænkningen ei vilde vide Mellemstabsbetjentene indbefattede under de for Officererne gjældende Be
stemmelser, og at det blev nødvendigt at ordne disse Betjentes Stilling
ved en særskilt Lov, da en Udelukkelse fra de nævnte Bestemmelser
navnligen for Lægernes Vedkommende var høist ubillig.
Marineministeren [van Dockum] refererede derefter med Hensyn
paa den samme Committeebetænkning, at 3 af de i den første af
Underklasserne nævnte Mænd, om hvilke han allerede tidligere havde
udtalt den Overbevisning, at de i Medfør af det Kongelige Reskript af
1847 maatte betragtes som Embedsmænd, til ham havde indgivet et
Andragende i den Retning, som efter deres Anmodning var tilstillet
Committeen og af denne nu gjort til Gjenstand for dens Betænkning.
Han havde tidligere i Statsraadet udtalt sig over den Forurettelse, der
efter hans Formening var vist disse Mænd, som ogsaa derved fandt
sig meget trykkede. Det var nu høist vanskeligt for ham at give et
Svar paa Committeens Bemærkning, som ei stred mod det, som han
ansaae for sine Undergivnes Berettigelse.
Finantsministeren [Sponneck] gjorde opmærksom paa, at det Hen
syn, der ved disse Folks Klassificering nærmest havde været taget i
Betragtning, var deres egen Fordel.
Justitsministeren [Bardenfleth] ansaae det for den correkteste Udvei, at disse Mænd for deres eget Vedkommende beholdt deres Beret
tigelse til at ansees som Officerer, men at de af dem beklædte Charger
herefter henregnedes blandt Underklasserne, og Udnævnelserne skete
af Ministeriet.
Marineministeren [van Dockum] maatte gjentage, at han fandt
selve de omspurgte Charger at være af den Art, at de burde regnes til
12*
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Officersklassen og begrundes paa en Kongelig Udnævnelse. Denne
Overbevisning havde han udtalt i Statsraadet, og det var meget van
skeligt for ham i Rigsdagen ligeoverfor sine Undergivne at forfægte
en Mening, hvorved disse efter hans Overbevisning forurettedes. At
der, naar hans Mening toges til Følge, ingen blev optaget i 1ste Under
klasse for Søetatens Vedkommende, forekom ham ei at kunne relevere
Noget.
Efterat det dernæst var debatteret, hvilken Udtalelse der fra Marine
ministerens Side i Rigsdagen burde ske, enedes Statsraadet om, at
Marineministeren anførte de Grunde, som han i Statsraadet havde
fremført for sin Anskuelse, men udtalte, at Regjeringen ei havde fun
det disse Grunde overveiende, navnligen med Hensyn til de parallelle
Klasser under Landmilitær-Etaten.
Justitsministeren [Bardenfleth] meddelte, at Lovudkastet om SøUdskrivningen vilde blive færdigt fra Rigsdagen imorgen. De to sidste
Paragrapher om en forandret Følgeorden vare i Landsthinget bortskaarne; men da Loven ei kunde undværes, agtede han at forelægge
den, saaledes som den var forandret, til allerhøieste Stadfæstelse. Hvor
imod Statsraadet Intet havde at indvende.
Finantsministeren [Sponneck] meddelte ligeledes at ville indstille
Lovudkastet om Postforsendelse til allerhøieste Stadfæstelse. Hvorimod
Statsraadet Intet fandt at erindre.
Derefter sattes det under Spørgsmaal, hvorvidt det var rigtigt herfra
at afsende en Mand til Altona for at overvære Dr. Petersens Registre
ring af Observatoriets Instrumenter. Efterat flere Personligheder vare
nævnte, opsattes den endelige Afgjørelse, indtil Premierministeren
kunde være tilstede.
Udenrigsministeren [Reedtz] meddelte, at han agtede skriftligen
at meddele Rigsdagen den tidligere omtalte Beretning om Landets
politiske Forhold, forsynet med et Udvalg af Noter som Bilag. Ved paa
denne Maade at holde Rigsdagen udenfor Detaillen haabede han at
undgaae Interpellationer og ubeleilige Discussioner.
Minister Clausen troede ei, at derved Interpellationer vilde undgaaes.
Finantsministeren [Sponneck] yttrede, at man, ved kun at give et
Contentum, navnligen af den sidste af ham indleverede mémoire, netop
vilde fremkalde Interpellationer, da det netop var om det senest Fore
faldne, at Rigsdagen ønskede Oplysninger; han troede, at enten skulde
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man udsætte det saalænge som muligt, lægge Rigsdagen Discretion paa
Hjertet og da udtale tilstrækkeligt eller aldeles nægte enhver Med
delelse paa Grund af, at de tidligere hemmelige Meddelelser vare bievne
bekjendte.
Minister Clausen var derimod af den Formening, at man burde
standse ved de af Majoriteten vedtagne Propositioner og ikke meddele
det preussiske og østerrigske Svar.
Cultusministeren [Madvig] mente ligeledes, at man kunde ind
skrænke sig til at meddele, at Finantsministeren ved sin Mission havde
opnaaet, at Regjeringen saae sig istand til at benytte Majoritetens Pro
jekt som Udgangspunkt.
Udenrigsministeren [Reedtz] meddelte derpaa at ville affatte et
Udkast, som han vilde forelægge Statsraadet.
Udenrigsministeren [Reedtz] meddelte, at han agtede at indstille
Baron Hübsch i Constantinopel til dansk Ministerresident ad interim,
da denne var villig til at overtage Forretningerne for sin Pension, og
da Besørgelsen af Forretningerne ved den svenske Gesandt ei havde
ladet sig gjennemføre. Hvilket Statsraadet billigede.
Mødet blev derpaa hævet.
A. W. Moltke.

/ Paa Kammerherre Lundings Vegne
J. Liebe.

Møde i statsrådet tirsdag d. 4. marts 1851.

Aar 1851, den 4de Marts, var Statsraadet samlet hos Premiermini
steren.
Et allerhøieste Reskript af 3die Marts betræffende Tilladelse for
holstenske Skibe at føre et særskilt Flag, Dannebroge med et Nælde
blad i øverste Qvartcer ved Stangen, oplæstes.
Krigsministeren [Hansen] bragte i Erindring, at man altid fra vore
Modstanderes Side paaberaabte sig status quo ante, hvor det var til
vor Disfaveur, men derimod, hvor det var til Fordel for Modpartiet,
stadigen forlangte Afvigelser concederede. Han maatte aldeles misbil
lige slige delvise Concessioner. Naar Holstens Forhold til det øvrige
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Rige endeligen var klaret, og naar man kunde oversee Summen af de
Concessioner, der forlangtes af os, da kunde Ad beslutte, hvad vi vilde
indrømme, og hvad vi atter for vore Indrømmelser vilde forlange. Saa
ledes som Forholdene nu dannede sig, vilde Holstens hele Organisation
staae som en fait accompli, inden vi kunne faae nogen Indflydelse paa
den.
Finantsministeren [Sponneck] bemærkede, at en Nuance som denne
i det nationale Flag ikke var usædvanlig og navnligen i England fandt
Sted for flere Steder, uden at tillægges nogensomhelst politisk Betyd
ning. Der var desuden Intet, der berettigede os til at forlange det rene
Dannebrog, og dette Flag var dog mere passende end det tydske, som
man uden dette Reskript ei kunde forbyde dem at føre. Det var des
uagtet hensigtsmæssigt at give det Anseelse af en ugjerne givet Con
cession; at de af os forlange at afvige fra status quo ante, kunde han
kun finde at være at sætte os i Fordel.
Cultusministeren [Madvig] bemærkede, at det danske Statsraad
netop ei forlangte status quo ante, uden under en betydelig Modifica
tion. Var det vort Forlangende, at en Adskillelse mellem Slesvig og
Holsten skulde indtrædc, da var jo den omtalte Bestemmelse netop i
vor Faveur.
Conseilpræsidenten [Moltke] og Minister Clausen delte Cultusministerens Mening.
Justitsministeren [Bardenfleth] gjorde opmærksom paa, at Hol
stenerne ei hidtil kunde forbydes at føre tydsk Flag, og at den forelig
gende Bestemmelse altsaa i hvert Fald var en Forandring til det Bedre.
Indenrigsministeren [Rosenørn] gik derpaa over til at referere det
Monradske Forslag til en Lov om Fæstes Overgang til Selveiendom.
Efter at have bemærket, at Fæstegodset, naar Krongodset, offenlige
Stiftelser og Maj orater undtages, omtrent kun udgjør Vio af Bønder
godset, udviklede Ministeren Fæsteinstitutionens Historie og viste, at
dette, der oprindelig var betragtet som et Beskyttclsesforhold fra Gods
eierens Side, som ei var berettiget til at forhøie Afgifterne, nu i Tidens
Løb var gaaet over til et Forhold, som gav Eierne Raadighed til at
fastsætte de Betingelser, de vilde. Dette Forhold var saaledes blevet
trykkende for Bondestanden, og der føltes en Trang til, at Fæstegodset
gik over til Eiendom. At bringe det over i Godseiernes Eiendom holdt
han for umuligt; det eneste Exempel, der fandtes paa et saadant For
hold, var det, der fandtes i England og Skotland. Han maatte derfor
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være af den Formening, at Bestræbelserne maatte rettes paa at bringe
Fæstegodset over i Bøndernes Eie.
Hovedspørgsmaalet, der nu stillede sig, var, om denne Overgang
kunde ske ad frivillig Vei, eller om Tvang var nødvendig.
Ministeren maatte være af den Formening, at Fæstegodset burde
gaae over til Eiendom ad den frivillige Vei. At dette, ved at give begge
Parter muligt frie Hænder, ’silde kunne opnaaes, viste Erfaringen.
Ifølge Forholdene er den mindre Jordbruger ogsaa nærmest anvist til
at sætte sine Penge i Jord-Eiendom. At der paa den anden Side ved
Grundlovens § 87 skulde kunne begrundes Nødvendigheden af en tvun
gen Afløsning ved Expropriation, kunde han ingenlunde indrømme. At
cn Afløsning vilde medføre gavnlige Følger for Jordbrugerne var rime
ligt, men ikke om enhver gavnlig Foranstaltning kunde man sige, at
Almenvellet fordrer det. Nogen Nødvendighed for en saadan Foran
staltning af national-økonomiske Grunde forelaae ikke, ei heller kunde
man af politiske Grunde udlede en saadan, om den endog vilde bi
drage til en bedre Fordeling af Formuen. At en Nødvendighed skulde
kunne udledes af den Bevægelse, der nu hersker, var ei heller begrun
det, thi denne kunde alene fuldstændigen dæmpes, naar Sagen afgjor
des til begge Partiers Tilfredshed, og hertil vilde en Expropriation
alene i Bondestandens Interesse ei kunne føre, thi ved en saadan Af
gjørelse maatte man indrømme Godseierne og Fæsterne lige Ret til Ex
propriationen. En frivillig Løsning troede han kunde tilveiebringes,
og navnligen troede han, at Bestemmelserne i det Monradskc Forslags
§ 1 hertil ei vilde være uskikkede. Om hvorvidt muligen en udvidet
Ret til Bortforpagtning, saaledes at denne kunde finde Sted paa et kor
tere Aaremaal end det nu lovbestemte, kunde bidrage til en saadan
Løsning, derom vilde han nu ei afgive nogen bestemt Yttring, da dette
maatte være Gjenstand for en nærmere Drøftelse ved det Lovudkast,
som fra Regjeringen skulde forelægges Rigsdagen.
Ministeren gjenkaldte derpaa i Erindringen, at Monrad i sin Moti
vering havde beraabt sig paa Domænedirektør Bangs Udtalelse af 22de
November 1848 angaaende Regjeringens Agt og Cultusministerens Yt
tringer ved hans Valg i Frederiksværk, og, idet han støttede sig til
Grundlovens § 87, især havde argumenteret fra Spændingen mellem de
forskjellige Klasser og det Ønskelige i, at Godseierne kunde indtræde i
deres naturlige Stilling i Samfundet som delende Interesser med de
mindre Jordegodseiere.
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Finantsministeren [Sponneck] refererede, hvorledes de pekuniære
Virkninger af Forslaget vilde stille sig, og udhævede, at hele Forslaget
igrunden stod og faldt med den Forudsætning, at Staten skulde betale
der, hvor den rette Vedkommende ei selv kunde udrede den nødven
dige Sum.
Indenrigsministeren [Rosenørn] oplæste derefter Domænedirektø
rens Udtalelse af 22de November 1848.
Cultusministeren [Madvig] bemærkede, at det i det om Landbocommissionens Forhandlinger udgivne Værk udtrykkeligen var udtalt,
at Bangs Forslag ei var forelagt Regjeringen.
Finantsministeren [Sponneck] bemærkede, at Regjeringens Agt jo
var opfyldt ved Landbocommissionens Sammenkaldelse og Forslagets
Forelæggelse; men ingen Enighed havde jo været at tilveiebringe, og
det vilde jo være urimeligt at forstaae den omtalte Udtalelse saaledes,
at Regjeringen skulde være pligtig til strax derefter at forelægge et nyt
Udkast.
Minister Clausen maatte dog finde det ønskeligt, at det fremlyste,
at Regjeringen fortsatte sine Bestræbelser.
Indenrigsministeren [Rosenørn] maatte ønske en Bestemmelse, om
han skulde forholde sig passiv ved det Monradske Forslag, eller om
han skulde udtale sig saaledes, som han her i Statsraadet havde ud
talt sig.
Conseilpræsidenten [Moltke] maatte fraraade, at nogetsomhelst
Princip udtaltes, da Ministeren derved afskar sig enhver bedre Over
bevisning; han foreslog kun at udtale, >at det forrige Forslag havde
mødt saa mange Vanskeligheder, at det var umuligt fortiden at bringe
Spørgsmaalet til Afgjørelse, men at det var Ministeriets Forsæt saasnart som muligt at føre Spørgsmaalet til en Afgjørelse.«
Indenrigsministeren [Rosenørn] antog, at der kunde tilføies: »at
Fæsteforholdet ei kunde hæves, uden at Noget traadte istedet til Sik
kerhed for Bønderne«.
Finantsministeren [Sponneck] maatte foreslaae, at der svaredes:
»at det som Regjeringen havde udtalt at være dens Agt, var det endnu,
saasnart Forholdene tillode at udføre det, men det havde vist sig, at
den forelagte Plan hos de kyndige Mænd, der skulde afgive deres For
mening om den, havde mødt saamegen Modstand, at det var tydeligt,
at den ei kunde fremmes, at det altsaa var et ugrundet Forlangende,
at Ministeriet skulde allerede nu være kommet til en bestemt Ansku-
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else om en anden Vei, hvorpaa dette Spørgsmaal kunde løses; at An
vendelsen af Grundlovens § 87 paa denne Sag var tvivlsom, og at Mini
steriet ei kunde være forpligtet til at udtale sine Anskuelser om den
Vei, ad hvilken det vilde fremme det omtalte Formaal paa Grund af
et Forslag, der var fremkommet saa sildigt, at det umuligen kunde
føre til noget Resultat paa nærværende Rigsdag.«
Ministeren bemærkede, at han ei kunde erkjende, at et saadant
Initiativ skulde kunne forcere Regjeringen til at udtale sig om et
Spørgsmaal, selv om den var paa det Rene med sine Anskuelser derom.
Cultusministeren [Madvig] maatte ogsaa fraraade at indlade sig
paa Udtalelsen af Principer. Han maatte kun finde det betænkeligt for
Øieblikket at udtale, at Ministeriet ei var paa det Rene om sine Ansku
elser, men foreslog at udtale: »at Regjeringen ved at see de forelagte
Udkasts Skjæbne alt mere og mere var kommet til den Anskuelse, at
en Tvangsafløsning ei var anvendelig.«
Finantsministeren [Sponneck] maatte bemærke, at Monrads For
slag ingenlunde var et Produkt af Stemningen; thi havde Monrad ei
fremlagt sit Forslag, vilde det ei være fremkommet fra andre Sider.
Han var tvivlsom, om Ministeriet ei ligefrem kunde udtale, at man ei
vilde yttre sig om Sagen for ei at tilveiebringe en Spaltning i Ministe
riet. Det var indlysende, at intet Forslag kunde opstilles, hvori ti Men
nesker vare enige, og man kunde ei forlange, at Ministeriet skulde gaae
forud for Tiden.
Indenrigsministeren [Rosenørn] foreslog da ei at udtale, at Mini
steriet ei var kommet til en bestemt Afgjørelse, men at yttre, at hans
Anskuelser gik ud paa en frivillig Afløsning, og at han derfor ei ansaae Grundlovens § 87 for anvendelig. Heri erklærede Statsraadet sig
enigt.
Geheimeraad Tillisch, der var tilkaldt, indfandt sig derefter i Stats
raadet.
I Anledning af, at det var udtalt af Hans Majestæt, at Allerhøist
samme nu vilde overtage Regjeringen over Slesvig og udnævne Gehei
meraad Tillisch til slesvigsk Minister samt tillige give ham Sæde i
Statsraadet, satte Conseilpræsidenten [Moltke] 2de Spørgsmaal under
Discussion:
1) Hvorledes Geheimeraad Tillisch paatænkte at danne den locale
Bestyrelse i Slesvig, og
2) Under hvilken Form Geheimeraadens Udnævnelse til slesvigsk Mi-
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nister og hans Bemyndigelse til at tiltræde Statsraadet var at ud
færdige.
Hvad det 1ste Spørgsmaal angik, udtalte Geheimeraad Tillisch, at
han agtede at vedblive at regjere med de allerede bestaaende Departe
menter og ikke havde paatænkt at etablere nogen local Mellemautoritct. Han kunde ikke gjøre sig klart, hvilken Autoritet der skulde til
lægges en saadan, ei heller hvad der skulde begrunde dens Nødvendig
hed. Han vilde jo selv meget ofte kunne være i Flensborg, og skulde
Tilfælde indtræde, hvor det var nødvendigt paa Stedet at fatte en hur
tig Beslutning, da vilde denne jo ligesaa vel kunne fattes af Departe
mentscheferne som af en Mcllemautoritet, da begges Competance ved
en saadan Leilighed dog kun var begrundet i Ministerens Fraværelse.
Paa Grund af den offenlige Mening i Slesvig var en saadan Mellem
autoritet ci alene ikke nødvendig, men endog skadelig, hvilket havde
vist sig ved den Utilbøjelighed, flere af de paalideligste Embedsmænd
i Slesvig havde lagt for Dagen til at tjene under den Commission, der
var bragt i Forslag at skulle remplacere ham under hans Fraværelse.
Hvad det 2det Spørgsmaal angik, da udhævede Cultusministeren
[Madvig], at Geheimeraad Tillisch ikke som slesvigsk Minister kunde
være ansvarlig for Rigsdagen for sin Votering i Statsraadet; han matte
derfor foreslaae, at han, saafremt han beordredes at tage Sæde i Stats
raadet, tillige udnævntes til Medlem af det danske Statsraad uden
Portefeuille.
Udenrigsministeren [Reedtz] maatte finde det betænkeligt, at denne
Form af Slesvigs Regjering indtraadte nu, og fandt, at Forandringen
burde udsættes, indtil Notablerne havde været samlede. Han bragte i
Erindring, at en anden Form for Slesvigs Regjering tidligere havde
været paatænkt.
Geheimeraad Tillisch kunde Intet betænkeligt finde i, at Kongen nu
herefter selv foretog det, som tidligere var sket i hans Navn.
Conseilpræsidenten [Moltke] bemærkede, at den allerhøist paa
tænkte Udnævnelse for Geheimeraad Tillisch jo ei var nogen Innova
tion, men fuldkommen analog med det, der var sket med Hensyn paa
Grev Criminil.
Justitsministeren [Bardenfleth] saae i den paatænkte Forholdsregel
en passende Overgang til den endelige Ordning af Slesvigs Forhold.
Statsraadet enedes derefter om, at Geheimeraad Tillisch foranle
digede et allerhøieste Reskript, hvorved det paalagdes Premierministe-
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ren at foranstalte de fornødne Udfærdigelser til Ophævelsen af det
Geheimeraaden tildelte Commissorium som Regjeringscommissær og
til hans Udnævnelse til Minister for Slesvig; samt at det derefter lige
ledes foranledigedes, at det ved allerhøieste Reskript paalagdes Stats
raadet at yttre sig over Hensigtsmæssigheden af, at der tildeltes Gehei
meraad Tillisch Sæde og Stemme i Statsraadet, naar han opholdt sig
her i Byen.
Udenrigsministeren [Reedtz] meddelte, at han allerede havde skre
vet til Kammerherre Bülow og Grev Bille-Brahe angaaende Instructio
nen til Mensdorf.
Han havde af Baron Vrintz modtaget Copien af et Andragende til
de holstenske Regjeringscommissærer fra »Oberste Civilbehörde«,
hvori denne anker over Toldgrændsens Etablering ved Eideren og ud
taler Nødvendigheden af, saafremt denne vedbliver, ogsaa at maatte
etablere en saadan paa den sydlige Side af Eideren. Baron Vrintz tilraadede at indlade sig i Forhandlinger.
Finantsministeren [Sponneck] stod i den Formening, at Hans Maje
stæt havde givet Grev Criminil Tilsagn om Toldgrændsens Forlæggelsc
til Elben, og holdt det altsaa for cn ligefrem Pligt at indlade sig i For
handlinger med Commissærerne. Vel kunde Toldgrændsen ved Kanalen
under nuværende Omstændigheder ei ganske hæves, da en Afspærring
paa Grund af Brændeviinsafgiften under nuværende Forhold dog
maatte blive tilbage; men ligesom Regjeringen i Holsten nu var villig
til at nedsætte de under Insurrektionen forhøiede Toldafgifter til det
oprindelige Beløb, saaledes indsaae han ei, at der kunde være nogen
Vanskelighed i at paalægge Holsten en Brændeviinsafgift, som nu fin
der Sted i hele Tydskland, Slesvig og Danmark.
Justitsministeren [Bardenfleth] maatte finde det ønskeligt, at
Udenrigsministeren oplyste det østerrigske Kabinet om Nødvendighe
den af i sin Tid at have etableret Toldgrændsen ved Kanalen.
Udenrigsministeren [Reedtz] meddelte derefter at have tilskrevet
Kammerherre Bülow og bifaldt de Forslag, han selv havde gjort be
træffende sin Optræden i Dresden, samt paalagt ham at holde sig saameget muligt til Østerrig og Preussen. Han havde tillige udtalt sin
Billigelse af Kammerherre Bülows Forhold, hvilket han havde bragt i
Erfaring, at Fyrst Schwarzenberg, der tidligere havde været af en
anden Mening, nu ogsaa havde gjort.
Justitsministeren [Bardenfleth] meddelte, at den af Rigsdagen ved-
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tagne Lov betræffende Indskrænkning i Kystpolitiet var forelagt til
allerhøieste Sanction.
Finantsministeren [Sponneck] bemærkede, at den Tilladelse, der
var meddelt Holstenerne til at føre Nældebladet i Dannebrog, gjorde
en Forandring nødvendig i Instruxen for Toldkrydserne; hvorefter han
oplæste den forandrede Instruktion; ved hvilken Statsraadet Intet fandt
at bemærke.
Finantsministeren [Sponneck] meddelte at have Haab om at kunne
vinde »Hamburgische Nachrichten« og »Norddeutsche freie Presse« for
den danske Regjering, og udtalte det Ønskelige i, at Udenrigsministe
ren formeligt besværede sig over den tydske Presse.
Udenrigsministeren [Reedtz] var hertil villig, men bemærkede, at
en saadan Besværing maatte ske med Forsigtighed, da man ellers
vendte den samme Beskyldning mod vor Presse.
Mødet blev derpaa hævet.

A.W. Moltke.
/ Paa Kammerherre Lundings Vegne
J. Liebe.
Møde i statsrådet fredag d. 7. marts 1851.

Aar 1851, den 7de Marts, var Statsraadet samlet.
Conseilpræsidenten var ved Sygdomsforfald forhindret fra at være
tilstede; i hans Sted førte Justitsministeren Forsædet. Protokollen
førtes af Justitsraad Liebe.
Protokollerne for den 14de, 15de, 17de, 21de, 23de og 31te Januar
samt den 3die og 7de Februar oplæstes og vedtoges.
Statsraadet ratihaberede den af Finantsministeren i Folkethingets
Gaarsmøde afgivne Erklæring, at Regjeringen, i Henhold til de af
Finantsministeren derfor anførte Grunde, tog det forelagte Lovforslag
om Indførelse af en Indkomstskat tilbage for denne Session; angaaende
hvilken Erklæring Finantsministeren, da han ikke havde faaet den
bragt under Omhandling i forrige Statsraadsmøde, senere havde confereret med de enkelte Ministre for at forvisse sig om, at der fra deres
Side Intet havdes imod, at Erklæringen afgaves.
Justitsministeren [Bardenfleth] forelæste et Conseilpræsidenten
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tilhændekommet allerhøieste Reskript, hvorved Geheimeconferentsraad Tillisch udnævnes til Minister for Hertugdømmet Slesvig, og
hvorved tillige befales nedlagt allerunderdanigst Forestilling, om det
ikke maatte være hensigtsmæssigt at give Geheimeraad Tillisch Sæde
og Stemme i Statsraadet, naar han opholder sig her i Staden.
I Henhold til hvad allerede i forrige Statsraadsmøde var udtalt be
sluttedes, at der skulde nedlægges Forestilling i den Retning, at det
fandtes særdeles ønskeligt, at Geheimeraad Tillisch erholder Sæde og
Stemme i Statsraadet, naar han er tilstede i Kjøbenhavn.
Dernæst forelæstes Udkast til Bestalling for Geheimeraad Tillisch
som slesvigsk Minister og Udkast til den allerhøieste Ordre, som vilde
blive at udfærdige, forsaavidt det maatte behage Hans Majestæt, saa
ledes som ommeldt, at tillægge ham Sæde og Stemme i Statsraadet.
Imod disse tvende Udkast fandtes Intet at erindre; hvorhos det
vedtoges, at medens Bestallingen som slesvigsk Minister strax skulde
forelægges til allerhøieste Underskrift, skulde man afvente nogle Dage,
inden Forestillingen om at tillægge ham Sæde og Stemme i Statsraadet
nedlagdes, for at det paa denne Maade end mere klart kunde fremtræde, at han ikke i Egenskab af slesvigsk Minister blev Medlem af
Statsraadet. Det overlodes tillige til Udenrigsministerens nærmere Be
stemmelse, naar og hvorledes Bekjendtgjørelse om de paagjældende
Udnævnelser skulde finde Sted, kun at Udnævnelsen til Medlem af
Statsraadet maatte meddeles Rigsdagen, førend den bekjendtgj ordes
gjennem Pressen.
Paa dertil af Udenrigsministeren [Reedtz] given Anledning fandt
Statsraadet Intet imod, at han, naar han ligeoverfor de herværende
fremmede Diplomater og de udenlandske Kabinetter yttrede sig om
Geheimeraad Tillischs Udnævnelse til at have Sæde i Statsraadet, ud
talte, at denne var sket i Analogi med den Praxis, som allerede havde
fundet Sted med Hensyn til Grev Criminil, der var bleven tilkaldt
Statsraadet i alle Sager, som tillige berørte Holsten og Lauenborg.
Udenrigsministeren [Reedtz] henledede Opmærksomheden paa, at
det altid havde været betragtet som en Kongen af Danmark og ikke
Hertugen af Holsten tilkommende Ret at have et Vagtskib paa Elben,
og at Omstændighederne muligt vilde om føie Tid gjøre det for det
politiske Formaals Skyld ønskeligt, at der lagdes et Vagtskib paa
Elben, hvortil han antog, at helst maatte benyttes et stort Dampskib.
Marineministeren [van Dockum] erklærede, at et saadant Skib
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vilde paa kort Tid kunne haves paa rede Haand; med Hensyn til Ud
giften, som i den Anledning vilde medgaae, maatte han henvise til Fi
nantsministeren.
Marineministeren [van Dockum] henstillede, om det ikke vilde
være hensigtsmæssigt at lægge et Vagtskib ved Tønningen, hvor der
inden Oprøret bestandig har ligget et Vagtskib.
Forinden Bestemmelse herom toges fandtes det imidlertid rettest,
at Marineministeren først brevvexlede med den slesvigske Minister.
Statsraadet gav sit Samtykke til, at følgende af Rigsdagen vedtagne
Love forelægges til allerhøieste Sanction:
1) Lov om Toldvæsenets Lønning;
2) Lov om Nedlæggelse af Bommene i Fyen;
3) Lov om Ophævelse af den 1736 oprettede geistlige og verdslige Enke
kasse for Nørrejylland og om Anvendelsen af dens Midler;
4) Lov angaaende Jurisdiktionen over det Gods, der bortskilles fra
Grevskaber, Baronier eller Sædegaarde, som have været benaadede
med Birkerettighed.
Indenrigsministeren [Rosenørn] meddelte, at han, i Anledning af
det tidligere i Statsraadet ommeldte Andragende fra den danske Con
trolcommittee for Industriudstillingen i London om Hjælp til at sætte
dygtige Industridrivende, som ikke selv havde Evne til at bekoste en
Reise til London og Opholdet der, istand hertil, havde confereret med
Finantsudvalgene i begge Rigsdagens Thing, og at disse havde været
tilbøjelige til at foretrække Anvendelsen af en Pengesum for anden
Maade at komme til Hjælp paa. Den paa Forslaget til Finantsloven
opførte Sum til Industriens Fremme var derfor ogsaa blevet forøget
med 1000 Rbd., og da Indenrigsministeren ogsaa for sit Vedkommende
maatte, efter alle de Oplysninger han havde indhentet, foretrække at
stille et Pengebeløb til Centralcommitteens Disposition i det paagjæl
dende Øiemed fremfor paa nogen anden Maade at understøtte dette,
agtede han af Summen til Industriens Fremme at anvende dertil om
trent 3000 Rbd.
Statsraadet var med Indenrigsministeren enigt i, at det var det
Retteste at stille et Pengebeløb til Committeens Disposition, og fandt
derhos, at der ved denne Leilighed var Anledning til ved Bestemmelsen
af Beløbets Størrelse at vise nogen Splendiditet.
Cultusministeren [Madvig] bemærkede, at der i Helsingør, fra den
Tid der havdes hvervede Tropper, endnu var en Levning af tydsk
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Gudstjeneste, idet der i den ene af Byens Kirker hver 4de Søndag
prækedes paa tydsk. Ligesom der for flere Aar tilbage havde til Cancelliet været indgivet et Andragende om Afskaffelsen af denne tydske
Gudstjeneste, som benyttedes overmande lidet, saaledes var der ogsaa
nu til Ministeriet indkommet et Andragende i samme Retning, hvilket
Andragende var anbefalet af Amtmanden og Provsten. Han agtede nu
at lade Menigheden gives Leilighed til at erklære sig herover og tillige
at indhente Betænkning fra Helsingørs Communalbestyrelse; og hvis
det da viste sig, at næsten ingen holder paa den tydske Gudstjeneste,
antog han ikke, at der kunde være nogen Betænkelighed ved at afskaffe
denne, men han havde imidlertid dog troet at burde nævne Sagen i
Statsraadet, da der kunde gives den et politisk Skin.
Udenrigsministeren [Reedtz] bemærkede, at han vilde lægge megen
Vægt paa, hvad Communalbestyrclscn udtalte og paa, at der ogsaa
toges Hensyn til, om der fra de mange i Helsingør værende fremmede
Consulers Side skulde vises megen Interesse for den tydske Gudstjene
stes Bibeholdelse.
Statsraadet fandt ikke, at der, under den af Cultusministeren
nævnte Forudsætning, og naar der ikke fra den af Udenrigsministeren
nævnte Side skulde reises særdeles Vanskeligheder, kunde være Noget
imod den paagjældende tydske Gudstjenestes Afskaffelse.
Marineministeren [van Dockum] bemærkede, at Finansministeriet
for kort Tid siden havde tilskrevet ham i Anledning af, at der i et til
bemeldte Ministerium indkommet Andragende var gjort Bud paa et
Stykke Grund i Nyboder. Skjøndt Marineministeriet gjerne vilde imøde
komme Ønsket om dette Stykke Grunds Afhændelse, fandtes der dog
overveiende Vanskeligheder ved at gaae ind derpaa, og i Overensstem
melse hermed blev der svaret Finantsministeriet. Da dette Ministerium
imidlertid nu atter havde bragt Sagen i Bevægelse ved paany at til
skrive Marineministeriet, troede han at burde nævne Sagen i Stats
raadet og fremsætte de Betænkeligheder, som fra Marinens Side gjorde
sig gjældende imod for Øieblikket at gaae ind paa den. Han maatte da
fremhæve, at der jo nu forestod en Forandring med Hensyn til Ny
boders Folk, og at der i Løbet af nogle Aar vilde ske en almindelig
Omflytning af disse. Da de boe compagnivis, vilde partielle Afhændel
ser af Dele af Nyboder have en Splittelse af Mandskabet til Følge, og
de gjentagne Flytninger vare desuden ikke i Folkenes Interesse, men
forbundne med betydelig Ulempe for dem. Dertil kom, at der, naar
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større Stykker af Nyboder kunde sælges, vilde kunne erholdes høiere
Priser; det Stykke Grund, om hvis Afhændelse der fra Finantsministeriets Side havde været reist Spørgsmaal, var ikke af større Udstræk
ning, end at det var anslaaet til 18,000 Rbd.
I Henhold til, hvad han saaledes havde udviklet, ansaae Marinen sig
forpligtet til ikke at indlade sig paa partielle Salg af Nyboder, saalænge
ikke den forestaaende Omorganisation af Søetatens Mandskab var
tilendebragt.
Finantsministeren [Sponneck] maatte bemærke, at hvad han i sin
sidste Skrivelse til Marineministeren havde henstillet, kun var, at
Marineministeriet vilde foranledige nedsat en combineret Commission
til at tage Spørgsmaalet om Afhændelse af endel af Nyboder, m. m.
under Undersøgelse og Overveielse. Ved at anstille en saadan combine
ret Undersøgelse af Sagen maatte man vist kunne komme til en heldig
Løsning af Opgaven, og ialtfald vilde Regjeringen da lettere kunne
imødegaae de Indvendinger, som paa næste Rigsdag ikke vilde udeblive,
imod at Marinen, medens der her i Staden er saa stor Mangel paa
Byggegrunde, beholder det store Areal, som Nyboder udgjør, og af hvil
ket ganske sikkert en betydelig Del maatte kunne afhændes uden at
drage nogen Ulempe efter sig for Marinen, naar kun det Tilbage
blivende blev benyttet paa en mere sparsommelig Maade. Han havde
nu i rette Øieblik henvendt Marineministerens Opmærksomhed paa, at
det under den nærværende constitutionelle Regjering ikke længere
vilde kunne gaae med den Ødslen af Grund og Plads, som fra Fortiden
af fandt Sted i Nyboder, og han maatte derfor ogsaa, naar man erklæ
rede sig imod at gaae ind paa den af ham foreslaaede Undersøgelse,
erklære sig fri for al Ansvar med Hensyn til denne hele Sag.
Cultusministeren [Madvig] fandt, at der i flere Henseender kunde
være Betænkeligheder ved at fremtvinge Salg af en enkelt lille Parcel
af Nyboder; men med Hensyn til den store communale Interesse, som
ligger i, at der gjøres Noget for at afhjælpe Kjøbenhavns betydelige
Trang til Byggeplads, og hvilken Side af nærværende Sag er den væsen
lige, forekom det ham særdeles ønskeligt, at en combineret Commission
nedsattes til at undersøge, hvorvidt det ved et forandret Kasernerings
system kunde naaes, at et større Afsnit af Nyboder kunde uden Ulempe
afhændes.
Marineministeren [van Dockum] henholdt sig til, hvad han allerede
havde udviklet om de Betænkeligheder, som i Øieblikket, da en Om-
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organisation af Nyboders Mandskab var nær forestaaende, stillede sig
iveien for at gaae ind paa Afhændelse af enkelte mindre Parceller af
Nyboder; og med Marinens Tarv og Mandskabets Velvære for Øie
erklærede han derfor, at han under nærværende Omstændigheder ikke
vilde kunne indlade sig paa slig Afhændelse, der ikke kunde ske uden
særlige Ulemper for Marinen og Folkene; og de samme Grunde bragte
ham til heller ikke i Øieblikket at gaae ind paa Nedsættelsen af den
foreslaaede combinerede Commission, da dog, forinden Forandring i
Kaserneringssystemet i Nyboder kunde ske, den forestaaende Omorga
nisation af Mandskabet først maatte være foregaaet, og man saa vilde
være istand til paa en bedre og fuldstændiger Maade at lægge en Plan
med Hensyn til Anvendelsen af Nyboder.
Finantsministeren [Sponneck] begjærede tilført Protokollen, at han
ikke kunde føle sig overbeviist om den af Marineministeren nu afgivne
Erklærings Gyldighed, men at han efter denne Erklæring ikke fandt
fra sit Standpunkt at kunne for Øieblikket foretage videre i Sagen.
Indenrigsministeren [Rosenørn] fandt vel ogsaa, at der efter den af
Marineministeren nu givne Erklæring var for Øieblikket intet videre
at foretage i Sagen, men maatte dog, med Hensyn til Communens
Interessee i at denne Sag fremmedes, henstille til Marineministeren at
indlede de flere dertil fornødne forberedende Skridt, saasnart han paa
nogen Maade maatte see sig istand dertil.
Mødet blev derpaa hævet.

A.W. Moltke.

/ J. Liebe.

Møde i statsrådet tirsdag d. 11. marts 1851.

Aar 1851, den Ilte Marts, var Statsraadet samlet.
Justitsministeren var formedelst Sygdom fraværende. Minister Til
lisch, der var tilkaldt til nærværende Møde, var tilstede.
Med Hensyn til Udnævnelsen af Commissærer til Regulering af den
slesvigske Grændse sattes flere Personligheder under Discussion, hvor
efter den endelige Afgjørelse udsattes til et senere Møde.
Udenrigsministeren [Reedtz] oplæste en Skrivelse af 6te d. M. fra
Kammerherre Bielke angaaende General v. Thümens Optræden og
13
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meddelte at have erholdt en Liste over en stor Del preussiske Officerer,
som agtedes placerede i den holstenske Armee.
Krigsministeren [Hansen] meddelte, at et tilstrækkeligt Antal af
Armeens Officerer af alle Grader havde meldt sig som tilbøielige til
at tage Ansættelse i den holstenske Armee, men at det jo var meget
tvivlsomt, hvorvidt General Bardenfleth vilde kunne gjennemføre deres
Ansættelse. En Liste paa disse vedtoges at tilstilles Udenrigsministeren,
for at han i denne Anledning kunde gjøre de fornødne Skridt i Wien
og Berlin.
Udenrigsministeren [Reedtz] henledte Statsraadets Opmærksom
hed paa den af Grev Criminil under 21de Februar fremsendte Skrivelse,
hvori denne andrager paa, at der maa meddeles de slesvigske Flygt
ninge Tilladelse til at retournere, idet han bemærkede, at den fore
liggende Udelukkelse af de flygtede Slesvigere i Udlandet antoges for
ei at staae i Harmoni med det af Hans Majestæt udstedte Patent.
Minister Tillisch maatte først bemærke, at han efter den 21de Fe
bruar havde tilskrevet Grev Criminil og meddelt ham, at han beskjæftigede sig med at forfatte en Liste over de blandt de Flygtede, som han
antog det for nødvendigt vedblivende at holde fjernede fra Hertug
dømmet Slesvig, samt til den Ende anmodet Greven om at forskaffe
Oplysning om de i Holsten værende Slesvigere, der ønskede at komme
tilbage. Saasnart en saadan Liste kunde bringes istand, vilde der Intet
være til Hinder for, at de Andre erholdt Tilladelse til at vende tilbage.
Han maatte iøvrigt henlede Opmærksomheden paa, at de vclsindede
Slesvigere høist nødigen saae, at de Flygtede vendte tilbage igjen, da
de af disse kun forudsaae nye Intriger og Foruroligelser, ligesom han
ei heller kunde skjønne, at Personer, som havde ført saamegen Ulykke
over Landet, kunde siges at være forurettede, fordi man ei øieblikkelig
efter Fredens Gjenoprettelse tillod dem at vende hjem. Det laae des
uden for Dagen, at det hovedsageligen var for at blive af med de
Besværligheder og Omkostninger, de forvoldte i Holsten, at man
trængte saameget paa, at de skulde vende tilbage. Han vilde kun med
dele den faktiske Oplysning, at alle de, der havde søgt om at maatte
vende tilbage, havde, alene med Undtagelse af 2 Personer, erholdt
denne Tilladelse. At man skulde indrømme de udenlandske Magter en
Indflydelse til at bevirke denne Sag ordnet i Modsætning til den sles
vigske Regjerings Bestemmelse, ansaae han for at være fordærveligt,
da han derved vilde komme i en aldeles skjæv Stilling til Hans Maje-
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stæts slesvigske Undersaatter. Hvad der saaledes var forefaldet mellem
Grev Criminil og ham vilde han tilstille Udenrigsministeren til Af
benyttelse.
Krigsministeren [Hansen] fandt det ubilligt, om Grev Criminil vilde
skyde Byrden af disse Flygtninge over paa den slesvigske Minister.
Finantsministeren [Sponneck] fandt, at den slesvigske Ministers
Forhold i denne Sag fuldkommen tilfredsstillede Retfærdighedens og
Billighedens Fordringer.
Indenrigsministeren [Rosenørn] bemærkede, at de omtalte Indivi
ders Fjernelse var en Politiforholdsregel, som ei vedkom AmnestiSpørgsmaalet,og hvorpaa det Kongelige Patent altsaa ei var anvendeligt.
Minister Clausen og Cultusministeren [Madvig] bemærkede, at man
ei maatte eensidigen betragte Sagen med Hensyn til Udlandet, men
ogsaa have Opmærksomheden henvendt paa det Stof til Uro og Gjæ
ring, der vilde følge med disse Personer ind over Grændsen.
Conseilpræsidenten [Moltke] bemærkede, at der ei forelaae nogen
Yttring fra Grev Criminil, efterat denne havde modtaget Minister Til
lischs seneste Skrivelse, og at Discussionen altsaa maatte opsættes,
indtil Grev Criminil nærmere yttrede sig.
Med Hensyn paa, at Udenrigsministeren [Reedtz] yttrede, at det var
passende, at den Begivenhed, at Hans Majestæt selv overtog Regjerin
gen, betegnedes ved en Naadeshandling, bragte Cultusministeren [Mad
vig] i Erindring, at Statsraadet tidligere netop havde været af den
Anskuelse, at dette burde ske, forinden Regjeringscommissæren aftraadte; og bemærkede Minister Tillisch, at en saadan Handling havde
fundet Sted, da Kongen havde benaadet de, for Connivents med Fjen
den, i Viborg Tugthus indsatte Individer.
Cultusministeren [Madvig] meddelte, at han, i Lighed med hvad
der var sket ved Conferentsraad Oehlenschlægers Død, havde fundet
ret rigtigt, at Universitetet udredede Omkostningerne ved Geheimeraad
Ørsteds Begravelse; hvilket han holdt for at kunne bestemme uden at
forelægge Rigsdagen Sagen.
Hvori Statsraadet erklærede sig enigt.
Mødet blev derpaa hævet.

A. W. Moltke.

I Paa Kammerherre Lundings Vegne
J. Liebe.
13*
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Møde i statsrådet fredag d. 14. marts 1851.

Aar 1851, den 14de Marts, var Statsraadet samlet.
Justitsministeren var ved Sygdomsforfald fremdeles forhindret fra
at være tilstede. Ligeledes var Krigsministeren fraværende. Protokol
len førtes af Justitsraad Liebe.
Conseilpræsidenten [Moltke] meddelte, at der under Ilte dennes
var udfærdiget en allerhøieste Ordre til Geheimeconfercntsraad Tillisch
om, naar han er tilstede i Kjøbenhavn, at have Sæde og Stemme i
Statsraadet.
I Henhold til denne allerhøieste Ordre tog Geheimeconferentsraad
Tillisch Sæde i Statsraadet som Medlem af dette.
Paa Justitsministerens Vegne forelagde Conseilpræsidenten [Moltke]
tvende af Rigsdagen vedtagne Love om Udskrivningsvæsenets Omord
ning m. m. og om Sessions- og Lægdsvæsenets Omordning for Staden
Kjøbenhavn.
Begge disse Love, der i det Væsenlige stemmede med de Rigs
dagen forelagte Udkast, og imod hvilke der fra Justitsministerens Side
Intet var at erindre, bleve af Statsraadet approberede til at forelægges
til allerhøieste Sanction.
Cultusministeren [Madvig] forelagde, i Henhold til hvad af ham ved
en tidligere Ledighed var blevet udtalt i Statsraadet og af dette vedtaget,
Udkast til en Lov om det Sorø Akademi, Kjøbenhavns Universitet og
Communitet i Kjøbenhavn tilhørende Fæstegodses Overgang til Selveiendom. Efter at have refereret dette Lovudkast og ledsaget det med
adskillige Oplysninger, bemærkede han, at denne Sag jo vel ikke vilde
kunne blive fremmet i Rigsdagens nærværende Session, men at han,
ved hvad han i Folkethinget havde udtalt og troet at maatte udtale,
var bunden til at forelægge Lovudkastet allerede i denne Session.
Da Statsraadet Intet havde at erindre imod Realiteten af bemeldte
Lovudkast, og da Cultusministeren ved sine Udtalelser i Folkethinget
havde forpligtet sig til at forelægge det i nærværende Session, blev
Udkastet, skjøndt Statsraadet iøvrigt vel i Almindelighed maatte
finde det misligt saa sent hen paa en Rigdagssession at forelægge
Lovforslag, approberet til Erhvervelse af Hans Majestæts Samtykke til
dets Forelæggelse for Rigsdagen.
Den i et tidligere Statsraadsmøde foretagne, men dengang udsatte
Skrivelse fra den daværende overordenlige Regjeringscommissær for
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Hertugdømmet Slesvig angaaende, hvorvidt de efter hans Foranstalt
ning indledede Undersøgelser betræffende det paa Femern i April 1848
begaaede Attentat mod Capitain Dirckinck-Holmfeld nu burde fort
sættes, eller om Sagen, med Hensyn til dens Forbindelse med de poli
tiske Tildragelser og Forhold, endnu fortiden burde stilles i Bero, blev
paany foretaget.
Efterat flere af Statsraadets Medlemmer, og navnlig ogsaa Minister
Tillisch, havde udtalt sig, blev man enig om, at den hele Sag angaaende
bemeldte Attentat og det ved samme Leilighed mod en af Capitain
Dirckincks Ledsagere begaaede Mord burde behandles fra det reent
criminalistiskc Standpunkt, og at der derfor, naar saaledes Sagen blev
at forfølge som en simpel criminel Sag, ikke vilde være nogen Anled
ning til at udsætte de allerede indledede Undersøgelsers videre Fremme,
i hvilket Øiemed Justitsraad Leesen, der, efter hvad der var oplyst,
syntes at maatte ansees for Hovedmanden, men som fortiden opholdt
sig udenfor Hertugdømmet Slesvig, vel ligefrem maatte kunne reqvireres udleveret som criminel Forbryder.
Marineministeren [van Dockum] bragte under Forhandling Spørgs
maalet, om der bør tilstaaes Godtgjørelse til de af Hans Majestæts
Undersaatter, der ved en i sin Tid under Insurgent-Regimentet afholdt
of fenlig Auktion i Eckernförde havde kjøbt Gods, som vitterligen
havde henhørt til Linieskibet Christian den Ottende, og som senere,
efterat Eckernförde var bleven besat af de danske Tropper, var dem
frataget. Han bemærkede i saa Henseende, at der til Marineministeriet
gj en tagende var indkommet Andragende om slig Godtgjørelse, og at
Generalauditeuren for Søetaten i en over Sagen afgiven Erklæring
havde yttret sig derhen, at Spørgsmaalet, om der kunde tilkomme de
Paagjældende Erstatning eller ikke, maatte ansees meget tvivlsomt, og
at det i alle Tilfælde vilde være hensigtsmæssigst at lade Rettens Vei
staae dem aaben.
Statsraadet kom til det Resultat, at Marineministeren, naar han
ikke længere troede at kunne undgaae at give de Paagjældende Svar
paa deres Andragender, skulde, overensstemmende med hvad Generalauditeuren havde indstillet, henvise dem til Domstolene.

Udenrigsministeren [Reedtz] forelæste en Depeche af 8de Marts fra
Lord Palmerston til den herværende engelske Gesandt angaaende Successionsspørgsmaalet.
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Udenrigsministeren [Reedtz] forelagde Udkast til en ContinuationsBeretning til Rigsdagen angaaende de politiske Forhold.
Det overdroges Conseilpræsidenten og Minister Clausen at gjennemgaae dette Udkast.
Mødet blev derpaa hævet.

A.W. Moltke.
/ J. Liebe.
Møde i statsrådet mandag d. 17. marts 1851.

Aar 1851, den 17de Marts, var Statsraadet samlet hos Justitsmini
steren.
Conseilpræsidenten [Moltke] meddelte, at Formanden i Folkethin
get havdet underrettet ham om, at Thinget havde tilladt Rigsdagsmand
Grundtvig at stille cn Interpellation saaledes lydende:
»Antager Ministeriet at have eller ikke have fuld Ansvarlighed for
alle Regjeringshandlinger i og angaaende Slesvig eller Sønderjylland,
som ikke blot efter Grundloven maa regnes til Danmarks Rige, men
som Riget i hele tre Aar har gjort store Opoffrelser for, og som endelig
Danehæren ved og efter Isted Slaget har med Vaaben indtaget og
forsvaret.«
Statsraadet enedes om, at Svaret paa denne Interpellation skulde
være saa kort som muligt.
Det sattes derefter under Discussion, hvorvidt Besvarelsen skulde
gives i et offenligt eller i et hemmeligt Møde.
Finansministeren [Sponneck] udtalte sig med Hensyn paa den
yderligere Discussion, der ialtfald blandt selve Thingets Medlemmer ei
vilde kunde undgaaes, for at Besvarelsen skete i et hemmeligt Møde,
og navnligen for at denne Besvarelse udsattes indtil det hemmelige
Møde, der vilde foranlediges ved den af Udenrigsministeren udarbeidede Oversigt over de politiske Forhold, da Hensigten vel ei var at
oplæse denne, men Rigsdagen dog ufejlbarligen i Anledning af den
vilde forlange et hemmeligt Møde. Han havde Grund til at antage, at
Formanden vilde være villig til at udsætte Grundtvigs Interpellation
til dette Møde.
Cultusministeren [Madvig] maatte dog foretrække et offenligt
Møde, da det var vanskeligere for Ministeriet i et hemmeligt at und-
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slaae sig for at indlade sig nærmere paa Sagen; ligesom det ogsaa hos
Modpartiet kunde tilveiebringe Frygt for en tilsigtet Incorporation af
Slesvig og fik Udseende af, at man ei kunde vedstaae sit Svar for
Europa.
Minister Tillisch frygtede for, at Forlangendet af et hemmeligt
Møde skulde føre til den Anskuelse, at Ministeriet vilde indlade sig
videre i Sagen, end dette virkeligt er dets Hensigt; ligesom det vilde
vække mindre Agitation blandt Modpartiet, naar det erfarede, hvad
der var sagt, end naar det maatte nøies med Rygter og Formodninger.
Det sattes derefter under Votering, hvorvidt Interpellationen skulde
besvares i et hemmeligt eller et offenligt Møde.
Statsraadets Majoritet besluttede, at Besvarelsen skulde ske i et
hemmeligt Møde.
Minister Tillisch, Krigsministeren [Hansen] og Cultusministeren
[Madvig] dissenterede.
Paa Cultusministerens [Madvigs] ogUdenrigsministerens [Reedtz’s]
Forslag besluttede Statsraadet, at Svaret skulde udtale, at Ministeriet
ansaae sig for ansvarligt for alle den danske Krones Interesser med
Hensyn til Slesvig, men da Grundloven, som var Basis for Statsraadets
Stilling, ei havde Gyldighed i Slesvig, kunde det ci overtage noget
Ansvar for Hertugdømmets indre Forhold.
Med Hensyn paa Indholdet af den Meddelelse, som Udenrigsministeren agtede at forelægge Rigsdagen, og Maaden hvorpaa dette skulde
ske, besluttede Statsraadet paa given Anledning fra Udenrigsministe
ren [Reedtz], at den af Finantsministeren udkastede og af Statsraadets
Majoritet bifaldte Plan in extenso var at meddele Rigsdagen, hvorimod
det østerrigske og preussiske Svar ei var at meddele, men der kun var
at udtale, at Finantsministeren ved sin Mission havde opnaaet, at
Østerrig og Preussen samtykke i, at den forelægges Notablerne som
Basis for deres Forhandlinger. Meddelelsen selv var at tilstille de
tvende Formænd for Thingene næstkommende Onsdag.
Ligeledes vedtoges, at Udenrigsministerens Cirkulære til de frem
mede Ministre angaaende Geheimeconferentsraad Tillischs Udnævnelse
til Minister ei var at bilægge Udenrigsministerens Meddelelse.
Endelig enedes man om, at Conseilpræsidenten besvarede Grundt
vigs Interpellation, Udenrigsministeren og Finantsministeren derimod
gave de nødvendige Oplysninger, som maatte forlanges til den for
nævnte Meddelelse fra Udenrigsministeren.
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Udenrigsministeren [Reedtz] meddelte, at Obersterne Baggesen og
Bülow og Professor Velschow havde modtaget det Hverv at indtræde i
Grændsereguleringscommissionen og yttret det Ønske, at vedkom
mende Arkiver maatte staae dem til Reqvisition.
Statsraadet besluttede i denne Anledning, at (kommissærerne skulde
anvises til, foruden 1) at præcisere Grændsen overensstemmende med
de historiske Forhold, desuden 2) at soutenere,at Rendsborg i hvert Til
fælde var en dansk Fæstning.
Det vedtoges ligeledes, at Commissærerne, naar de henvendte dem
direkte til Ministerierne, ogsaa erholdt direkte Svar; men at man i
andet Fald tilsendte dem Sagerne gjennem Udenrigsministeriet.
Paa given Anledning vedtoges det derefter, at Indenrigsministeren
til næste Statsraadsmøde fremsatte Forslag om, til hvilken Dag Rigs
dagens Hjcmforlovning allerunderdanigst var at foreslaae Hans Maje
stæt; ligesom ogsaa Statsraadet var enigt i allerunderdanigst at fore
slaae, at denne Akt foregik under samme Form som forrige Gang.
Justitsministeren [Bardenfleth] meddelte, at der forelaae Ministe
riet en Sag om Inddrivelsen af Alimentationsbidrag fra en Holstener,
og ønskede Statsraadets Formening, om han i denne Henseende kunde
henvende sig til Grev Criminil, eller om det var nødvendigt at hen
vende sig til »Oberste Civilbehörde«.
Statsraadet fandt, at det var tilstrækkeligt at henvende sig til Grev
Criminil.
Indenrigsministeren [Rosenørn] meddelte, at en Amtmand havde
forespurgt, om han kunde correspondere direkte med Underautorite
terne i Holsten.
Statsraadet var enigt i Nødvendigheden af, at saadant fortiden ei
fandt Sted, men at Correspondancen burde gaae igjennem Ministerierne.
Indenrigsministeren [Rosenørn] meddelte, at han agtede at fore
lægge Loven om Jagten og Jagtrettens Afløsning til allerhøieste Sanc
tion. Hvorimod Statsraadet Intet fandt at erindre.
Udenrigsministeren [Reedtz] refererede, hvad der senest var fore
faldet med Hensyn til Ansættelsen af Officerer i den holstenske Armee
og maatte være af den Formening, at det var rigtigst for os, aldeles
at holde os paa et negerende Standpunkt med Hensyn paa de frem
mede Officerers Ansættelse, men fortiden ei trænge paa, at vore Egne
skulde ansættes.
Krigsministeren [Hansen] beklagede i denne Anledning, at den hol-
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stenske Armee var ham uvedkommende, da den ifølge et Reskript af
30te Marts 1848 sorterede direkte under Hans Majestæt.
Derefter sattes Valget af danske og slesvigske Notabler under
Discussion.
Minister Tillisch bemærkede, at han, ved at sammensætte den af
ham foreslaaede Liste var gaaet ud fra den Forudsætning, at naar
Regjeringen forelægger et bestemt Projekt, saa maa den ogsaa for
nuftigvis ville have saadanne Mænd til Notabler, som kunde sætte et
saadant Projekt igjennem. Han havde ligeledes taget Hensyn til ei at
vælge for mange fra Byen Flensborg. Hans Liste var følgende:
1) Etatsraad Paulsen. 2) Dr. Manicus. 3) Distriktsdeputeret Hage
mann. 4) Kammerjunker Ahlefeldt-Ludvigsburg. 5) Agent Jensen.
6) Grosserer Caspar Christiansen. 7) Gaardmand Krüger fra Beftofte.
8) Gaardmand Lauritz Schau. 9) Amtmand Davids; og som Reserve
Kammerherre Arthur Reventlow i Tønder.
Mod Lauritz Schau yttredes Betænkeligheder af Udenrigsministeren
[Reedtz] med Hensyn til den Virkning, hans Navn vilde gjøre i Ud
landet, af Indenrigsministeren [Rosenørn] paa Grund af hans Brev til
Hertugen af Augustenborg, og af Justitsministeren [Bardenfleth] paa
Grund af hans Stilling som dansk Rigsdagsmand.
Finantsministeren [Sponneck] frygtede for, at Udlandet riide paa
Grund af hans Udnævnelse anse det Hele for Spilfægteri, og da hans
Navn ei vilde blive nævnt, vilde man ei kunde imødegaae de urigtige
Forestillinger, der havdes om Manden, der i og for sig havde noget
Forsonende og langt fra var saamcget Partimand, som han udgaves
for. Han foreslog istedetfor ham at vælge Bahnson fra Haderslev.1)
Minister Tillisch bemærkede, at Lauritz Schau netop opfyldte de
Betingelser, der stilledes til Notablerne; han var høit anset af, og havde
stor Indflydelse paa, et betydeligt Parti i Slesvig, og han delte Hans
Majestæts og Statsraadsmajoritetens Anskuelser.
Minister Clausen betvivlede ikke, at Holstenerne jo alene vilde stille
eensidige Repræsentanter for Modpartiet.
Cultusministeren [Madvig] udhævede, at Lauritz Schau ei alene var
en pletfri Charakter, at han var en loial Undersaat og saa langt fra
politisk Agitation, at han i Rigsdagen stadigt har voteret for Regje
ringen.
Krigsministeren [Hansen] maatte finde det ønskeligt, om Lauritz
9 Formodentlig fejlskrivning for: Aabenraa.
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Schau kunde substitueres, skjønt man vel maatte erindre, at blandt de
holstenske Notabler vare Heinzelmann og Syndikus Prehn pronuncerte
Slesvigholstenere.
Statsraadet enedes derefter om indtil videre at lade ham blive paa
Listen, indtil den endelige Discussion kunde finde Sted i Grev Criminils
Nærværelse.
Derefter fortsattes Discussionen med Hensyn paa de danske
Notabler.
Med Hensyn paa den Liste, hvorom man tidligere var kommet
overens: Amtmand Stockfleth, Conferentsraad Treschow, Generalauditeur Scheel, Professor Larsen, Etatsraad David, Overauditeur Hall,
foreslog Finantsministeren [Sponneck] istedetfor Amtmand Stock
fleth, som nu var gaaet til Slesvig, at vælge enten Dr. Poulsen eller
Formanden i Landsthinget, Etatsraad Bruun, da Jylland dog maatte
repræsenteres i Listen.
Conseilpræsidenten [Moltke] fandt det urigtigt at vælge den ene af
Formændene uden den anden.
Finantsministeren [Sponneck] delte denne Anskuelse og bemær
kede, at han under sin Mission havde antydet et saadant Valg for Fyrst
Schwarzenberg, som intet derimod havde fundet at erindre. Han fore
slog derfor, at man lod begge Formændene indtræde istedetfor Stock
fleth og David, hvilken Sidste han desuden havde bestemt til at reise
til England for at sætte sig ind i Forholdene med Indkomstskatten.
Han bemærkede tillige, at han havde overdraget Dr. Poulsen at drøfte
Toldforholdene i Holsten, idet han dog tilføiede, at dette Hverv ei
absolut udelukkede ham fra at virke mellem Notablerne.
Minister Clausen og Indenrigsministeren [Rosenørn] kunde, paa
Grund af Etatsraad Davids politiske Anskuelser og den Dom, der i
Publikum fældtes over disse, ei Andet end stemme for, at han udgik
af Listen.
Krigsministeren [Hansen] stemte for at bibeholde Etatsraad Darid,
selv hvis det derved blev nødvendigt at udelukke begge Formændene.
Statsraadet vedtog, at begge Thingenes Formænd opførtes paa
Listen, og at Dr. Poulsen og Etatsraad David tilførtes som Reserver.
Mødet blev derpaa hævet.

A. W. Moltke.
/ Paa Kammerherre Lundings Vegne
J. Liebe.
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Møde i statsrådet fredag d. 21. marts 1851.

Aar 1851, den 21de Marts, var Statsraadet samlet. Justitsministeren
var paa Grund af Sygdom fremdeles fraværende. Protokollen førtes af
Justitsraad Liebe.
Det vedtoges, at den i forrige Statsraadsmøde forhandlede Inter
pellation af Rigsdagsmanden for Præstø Amts 4de Valgkreds, som var
ansat til Foretagelse i Folkethinget imorgen, skulde af Ministeriet be
svares saaledes:
Ministeriet er og anser sig for at være fuldkommen ansvarligt for
Varetagelsen af alle den danske Krones Interesser med Hensyn til
Slesvig; men da Grundloven, der er Basis for Ministeriets Stilling, ikke
er vedtaget for Slesvigs Vedkommende, kan Ministeriet, som Følge
heraf, ikke have grundlovsmæssig Ansvarlighed for Bestyrelsen af de
indre Anliggender i dette Hertugdømme, og er det derfor, at Hans
Majestæt Kongen har udnævnt en for Allerhøistsamme alene ansvarlig
Minister for Slesvig, hvorhos denne tillige er givet Sæde og Stemme i
det danske Statsraad som Minister uden Portefeuille.
Udenrigsministeren [Reedtz] foredrog adskillige af de senest ind
løbne politiske Rapporter fra de Kongelige Gesandtskaber i Udlandet.
Tillige meddelte han, at der fra den preussiske Regjerings Side var
blevet ytret et Ønske om, at Kammerherre Bielke maatte vedblive i sin
Funktion i Berlin, saalænge Provisoriet i Holsten varede; han tilføiede,
at han i denne Henseende endnu ikke havde taget nogen Beslutning,
men at imidlertid foreløbigen Kammerherre Bielke forblev i Berlin.
Minister Tillisch tog af en fra Conseilpræsidenten modtaget Skri
velse af 26de f. M., hvorved det Spørgsmaal sattes under hans Over
veielse: om hvorvidt Forholdene i Hertugdømmet Slesvig maatte tillade,
at den der nu tilbageblevne militære Styrke yderligere reduceres,
Anledning til at bemærke, at han ingenlunde kunde ansee det ønske
ligt, at den nuværende Styrke for det Første blev formindsket; i hvil
ken Henseende han specielt fremhævede, at der nu, da der paa eengang
var kommet saa Mange, som havde tjent i Insurgentarmeen, tilbage til
Hertugdømmet, var, navnlig i den sydlige Del, kommet nogen Bevæ
gelse i Gemytterne. Paa den anden Side ansaae han det imidlertid ikke
af Hensyn dertil nødvendigt, at den nuværende Styrke i Slesvig for
øgedes, men han maatte kun finde det ønskeligt, at den omfordeltes
noget, saaledes at der navnlig kom til i Angeln, hvor han troede, at det
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kunde have sin gode Virkning paa den hele Stemning, at ligge langt
mere Militær, end Tilfældet nu var, medens der derimod paa andre
Punkter behøvedes en ringere Styrke end den, disse nu havde. Som et
Sted, hvor han navnligen antog, at den militære Styrke burde for
mindskes, fremhævede han Frederiksstad, da Militærets Indqvartering
var til stor Gene og Ulempe for denne By.
Krigsministeren [Hansen], der for sit Vedkommende heller ikke
kunde finde det tilraadeligt at formindske den nuværende militære
Styrke i Slesvig, bemærkede, at den commanderende General ifølge de
ham fra Krigsministeriet meddelte Instruxer ganske havde det i sin
Magt at omfordele Militæret saaledes, som den øverste Civilbestyrelse
efter Overlæg med Generalen fandt det ønskeligt.
Efter den fra Minister Tillischs Side skete Udtalelse fandt Stats
raadet, at der ikke nu kunde foretages nogen yderligere Reduktion i
den i Slesvig nuværende Styrke.
Minister Tillisch bemærkede dernæst, at han for den nødvendige
Enheds Skyld maatte finde det hensigtsmæssigt, at den comman
derende General i Slesvig blev instrueret om ikke paa de Steder, hvor
der var Beleiringstilstand, paa egen Haand at træffe, uden først at
have confereret med ham, nogen særdeles Foranstaltning, naar en
saadan ikke var øieblikkelig nødvendig.
Krigsministeren [Hansen] bemærkede hertil, at han havde antaget,
at Generalen iagttog Saadant, og denne skulde ialtfald nu blive instru
eret i den attraaede Retning.
Minister Tillisch bragte derpaa det Spørgsmaal under Omhandling:
om der ikke bør foranstaltes en Taxation over den Skade, som i Slesvig
er i Anledning af Krigen tilføiet Skove, Jorder, Bygninger m. v., i hvil
ken Henseende han fremhævede, at jo længere Tid, der gik hen, inden
Skaden taxeredes, desto vanskeligere vilde det blive at bedømme den.
Ligesom der allerede ved en tidligere Leilighed, da denne Sag var
paa Bane i Statsraadet, blev fra flere Sider viist forskjellige Tvivl og
paapeget mange Vanskeligheder med Hensyn til det hele Erstatningsspørgsmaal, navnligen dels forsaavidt dog ialtfald ikke de, der havde
taget væsenlig Del i Oprøret, kunde blive at indemnisere, og dels for
saavidt dog næppe al Skade, baade den der var tilføiet af de danske
Tropper, og den der var tilføiet af Insurgenttropperne og de fremmede
Tropper, kunde være at erstatte, saaledes kom Statsraadet ved Sagens
fornyede Foretagelse til det Resultat, at det, da det hele Forhold i sig
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var vanskeligt, og da det herved i Betragtning kommende Pengespørgsmaals Betydenhed, paa hvilken det vilde komme til at beroe, hvad
Beslutning der toges i Henseende til Erstatningen, endnu ikke kunde
overskues, vilde være rettest for Øieblikket at udsætte at tage Beslut
ning om Erstatningsspørgsmaalet, men derimod at holde Sagen aaben,
indtil Slesvig fik sin egen Landdag, og det saameget mere som den
eventuelle Erstatning dog i hvert Fald maatte blive at udrede af Slesvigs egne Hjælpekilder. Statsraadet maatte derfor ogsaa holde det for
rigtigst, at der heller ikke for Øieblikket foranstaltedes fra Regjeringens
Side nogen Taxation over Skaden, medens det derimod maatte være
Enhver overladt, selv at foretage hvad han maatte finde nødvendigt
for i saa Henseende at sikkre sig det fornødne Benis.
Minister Tillisch bragte endelig endnu det Spørgsmaal under Om
handling: hvorvidt i Slesvig Tiltale for hidtil begaaede politiske For
seelser nu skal finde Sted og derunder navnlig, hvorledes der skal for
holdes med de Hertugen og Prindsen af Augustenborg tilhørende Eiendomme. For sit eget Vedkommende var han af den Mening, at der
overhovedet aldeles ikke nu bør i Slesvig finde Tiltale Sted mod Nogen
for at have gjort sig skyldig i politiske Forseelser, men at man bør
indskrænke sig til paa en Navneliste at betegne de Personer, hvis
Tilstedeværelse i Slesvig ikke kan tillades, og hvem det derfor under
Trudsel om Tiltale forbydes at vende tilbage, hvorefter da, forsaavidt
de maatte trodse saadant Forbud, Tiltale vilde være at instituere
imod dem.
Statsraadet tiltraadte i det Hele Minister Tillischs Mening og var
saaledes enigt i, at der ikke nu burde i Slesvig institueres en alminde
lig Tiltale for politiske Forseelser, dette nemlig ogsaa af den Grund,
at det, da man ikke kunde vente, at den dybe Forskj el, som er imel
lem Holstens og Slesvigs Stilling til Danmark, vil kunne begribes i
Hertugdømmerne, vilde have den almindelige Retfærdighedsfølelse
imod sig at gaae i Slesvig conseqvent frem mod dem, der havde gjort
sig skyldige i politiske Forseelser, medens man derimod i Holsten
fulgte en ganske modsat Fremgangsmaade.
Hvad specielt angik Hertugen og Prindsen af Augustenborg, da
antog Statsraadet, at det for den Førstnævntes Vedkommende vel turde
paa den ene Side være et stort Spørgsmaal, om det, ved at sætte ham
under Tiltale, vilde kunne naaes at faae ham dømt som Landsforræder,
medens paa den anden Side en Tiltale imod ham sikkert vilde i Tydsk-
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land paany vække Interessen for den slesvig-holstenske Sag og i det
Hele let kunde i Forholdet til Udlandet føre til store Ubehageligheder.
Derimod fandt Statsraadet, at man ligefuldt, uagtet han ikke sattes
under Tiltale, kunde vedblive at holde hans Godser under Administra
tion, da denne Forholdsregel fandt sit Forsvar deri, at de politiske
Forhold ikke tillode, at han vendte tilbage til sine Godser, hvis Ind
tægter man heller ikke kunde lade ham tilflyde, saalænge hans For
hold til den danske Regjering ikke var endelig reguleret, men derimod
midlertidigen maatte lægge op.
Forsaavidt Prindsen af Augustenborg angik, da antog Statsraadet,
at en Tiltale imod ham, uden at tillige Hertugen sattes under Tiltale,
vilde, foruden at tjene til nyt Agitationsstof, gjøre Hertugens Stilling
fordelagtigere og saaledes fra den Side være utilraadelig. Og hvad
Prindsens Godser i Slesvig angik, da fandt man heller ikke, at der var
Anledning til nu, ved at belægge dem med Beslag, at lade imod ham
indtræde en Akt af Forfølgning, som man paa Grund af Forholdene
havde hidtil været ude af Stand til at iværksætte.
Indenrigsministeren [Rosenørn], som, i Overensstemmelse med
hvad der i sidste Statsraadsmøde blev vedtaget, havde confereret med
Formændene i begge Rigsdagens Thing om Dagen for Rigsdagens Slut
ning, meddelte, at Formændene antoge, at denne vilde kunne beram
mes til førstkommende Onsdag den 26de Marts; og i Henhold hertil
vedtog Statsraadet, at der skulde nedlægges en allerunderdanigst Fore
stilling om, at Rigsdagens Forhandlinger vilde blive at slutte bemeldte
Dag, i hvilken Henseende der iøvrigt vilde være at forholde paa samme
Maade som ved forrige Rigsdagssessions Slutning.
Finantsministeren [Sponneck] androg paa Statsraadets Samtykke
til at forelægge til allerhøieste Sanction Loven om Tillægsbevilling til
Finantsloven for 1850—51 samt Finantsloven for Aaret fra 1ste April
1851 til 31te Marts 1852, i den Form, hvori disse Love, der paa Grund
af nogle af Landsthinget vedtagne Forandringer skulde tilbage til
Folkethinget, bleve af sidstnævnte Thing vedtagne overensstemmende
med Landsthingets Forslag.
Det begjærte Samtykke blev af Statsraadet meddelt.
Finantsministeren [Sponneck] bragte den af Landsthinget nu ved
tagne Lov om Selveiendoms Befordring paa Krongodset, hvilken Lov
paa Grund af en af bemeldte Thing gjort Forandring, der iøvrigt var
i bestemt conservativ Retning, maatte gaae tilbage til Folkethinget,
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under Omhandling, forsaavidt angik Spørgsmaalet, om denne Sag vilde
være at paaskynde saaledes, at de ved Loven bestemte Valg af eet
Medlem af hvert Thing kunde foregaae endnu i indeværende Session.
Statsraadet vedtog, at disse Valg, der vare af stor Betydenhed, under
ingen Omstændigheder vilde være at foretage i indeværende Rigsdags
session, da denne kun havde ganske faa Dage tilbage, og et stort Antal
Rigsdagsmænd allerede havde forladt Rigsdagen, medens paa den
anden Side den paagjældende Lov end ikke endnu var endelig vedtaget
af Rigsdagen.
Mødet blev derpaa hævet.

A. W. Moltke.
/ J. Liebe.
Møde i statsrådet mandag d. 24. marts 1851.

Aar 1851, den 24de Marts, var Statsraadet samlet. Justitsministeren
var formedelst Sygdom fraværende.
Conseilpræsidenten [Moltke] satte det under Discussion, hvilket
Svar der var at meddele paa den af Rigsdagsmand H. P. Hansen annon
cerede Interpellation saaledes lydende:
»Hvorledes tænker Regjeringen sig Danmarks Forhold ordnet ligeoverfor Hertugdømmerne under Omorganisationen af disses gjensidige
Stilling, og kan Danmarks grundlovsmæssige Forfatning ansees for at
være betrygget under en fremtidig Forbindelse med Slesvig?«
Efter Cultusministerens [Madvigs] Forslag vedtog Statsraadet, at
der svaredes, at det Udkast, som er bestemt til at tjene som Udgangs
punkt og Grundlag for Forhandlingerne om Slesvigs Forbindelse med
Kongeriget og om Holsten-Laucnborgs Forhold saavel til det hele
Monarki som til Slesvig især, er Thinget bekjendt, og Ministeriet kan
i dette Øjeblik ei give besterntere Antydninger end dem, som deri inde
holdes, uden paa en betænkelig Maade at foregribe de forestaaende
Forhandlinger med Hensyn til den speciellere Udvikling og Udarbeidelse. Ligesom der i Udkastet ikke er rokket eller kunde være tilsigtet
at rokke ved Kongerigets grundlovmæssige Forfatning, saaledes har,
forsaavidt Forholdenes Ordning skulde gjøre en Tillempning i et eller
andet Punkt nødvendig, Grundloven selv anvist den eneste Vei, ad
hvilken en saadan Tillempning kan opnaaes.
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Minister Tillisch bemærkede, at en Postforordning var nødvendig
for Hertugdømmet Slesvig, og da han nu tillige ønskede at henlægge
Postvæsenet, ligesom før Krigen, under Generalpostdirektøren, saa
ønskede han Statsraadets og navnligen Finantsministerens Mening,
hvorledes dette rettest var at foranstalte.
Finantsministeren [Sponneck] foreslog at erfare af Generalpost
direktøren, hvilke Forandringer der i de nu for Slesvig bestaaende
Bestemmelser vare nødvendige og derefter udføre disse gjennem en
speciel, Kongen forelagt Forordning (Verfügung).
Da Udenrigsministeren [Reedtz] ønskede, at denne Forordning kun
maatte være foreløbig, enedes man om, at den vel ei kaldtes saaledes i
Inskriptionen, men at det i Contexten kom til at hedde: »Kongen har
foreløbigen bestemt«.
Mødet blev derpaa hævet.
A. W. Moltke.

/ Paa Kammerherre Lundings Vegne
J. Liebe.
Møde i statsrådet onsdag d. 26. marts 1851.
Aar 1851, den 26de Marts, var Statsraadet samlet under Hans Maje
stæt Kongens allerhøieste Præsidium.
Justitsministeren var formedelst Sygdom fraværende.
Hans Majestæt henledte allernaadigst Statsraadets Opmærksomhed
paa, at han allerede tidligere havde været sindet, i Henhold til Konge
lovens 25de Artikel, at nedsætte en Commission i Anledning af de
Augustenborgske og Glücksborgske Hertugers og Prindsers Forhold
under Insurrektionen.
Premierministeren [Moltke] henstillede allerunderdanigst til Hans
Majestæt, at Discussionen om denne Commissions Nedsættelse maatte
udsættes, indtil Statsraadets samtlige Medlemmer havde gjort sig bekjendt med det i denne Sag tidligere i Aaret 1848 Forefaldne og de
derhen hørende Dokumenter.
Derefter sattes de i forrige Statsraad vedtagne Notabel-Lister under
Discussion.
Udenrigsministeren [Reedtz] gjentog sine Betænkeligheder betræf-
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fende Lauritz Schau og beklagede, at hele den slesvigske Liste havde
en Farve, der vilde forurolige Udlandet.
Krigsministeren [Hansen] havde Intet personligt mod Lauritz
Schau, men troede dog ei, at han egnede sig til at afgjøre slige Spørgs
maal som de, det vilde blive Notablernes Opgave at løse. Den samme
Anskuelse havde han om Krüger. Hvad Listen for Danmark angik,
maatte han vedblivende votere for, at Etatsraad David ei udslettedes.
Hans Majestæt Kongen yttrede allernaadigst, at Grev Criminil for
ham havde bemærket, at det næppe vilde være ham muligt at foreslaae
andre Notabler for Holsten end saadanne, som hyldede slesvigholstenske Anskuelser. Skulde nu for Slesvig og Danmark den Omstændighed,
at de Foreslaaede vare af modsatte Anskuelser, være en Grund til ei
at vælge dem, da maatte jo Resultatet uundgaaeligt blive, at de insurrektionelle Anskuelser vandt Seier.
Finantsministeren [Sponneck] gjorde opmærksom paa, at meget
havde forandret sig siden den Tid, da denne Sag i Grev Criminils Nær
værelse første Gang omhandledes i Statsraadet. Han maatte vistnok
være af den Formening, at man ei burde sammensætte en Liste, der
bestod af prononcerede Partimænd; men han maatte dog bemærke, at
hvorledes man end sammensatte den, vilde den vække Klage og Be
breidelse hos Modpartiet, naar den ei sammensattes blot af Slesvigholstensksindede. Det forekom ham at lette Sammensætningen, at Grev
Criminil havde udtalt, at han fra Holsten kun kunde sende Mænd af
slesvig-holstenske Anskuelser, thi da kunde man ei med Rette bebreide
den danske Regjering, at den valgte Mænd, der saae Sagen fra et
dansk Synspunkt. Nu staae vi paa det Standpunkt, at vi have naaet at
erholde Basis anerkjendt af Rigsdagen; det bliver os altsaa dobbelt
vigtigt nu at holde paa dette som paa et anerkjendt Udgangspunkt og
at vælge saadanne Mænd i Danmark og i Slesvig, at de kunde enes om
Basis i Regjeringens Aand. Vilde Holstenerne ei indfinde sig, da maatte
han bringe i Erindring, at Statsraadet tidligere havde været enigt i
at forlange Sagen behandlet som et europæisk Spørgsmaal, naar
Notablerne ei kunde komme til et Resultat, og at han under sin Mission
havde udtalt sig netop i samme Retning.
Krigsministeren [Hansen] fandt ikke, at det burde have Indflydelse
paa vort Valg, enten der sendtes Partimænd fra Holsten eller ikke,
enten man kunde vente, at de valgte Notabler kom eller ei. Han maatte
gjentagende stemme for, at Etatsraad David bibeholdtes for Danmarks
14
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Vedkommende. Hvad Slesvig angik, da fandt han, at Lauritz Schau og
Krüger vare i en for simpel Stilling til, at deres Virksomhed mellem
Notablerne kunde faae nogen Vægt, men han var ei saa kjendt med
Forholdene, at han i deres Sted kunde paavise andre, hvilket han
maatte overlade til den slesvigske Minister. Han maatte endvidere be
mærke, at alle Valgene for Danmarks Vedkommende kun vare tagne
fra Kjøbenhavn og navnlig fra Universitetet.
Conseilpræsidenten [Moltke] refererede allerunderdanigst, hvad der
i forrige Møde var forefaldet betræffende de 2de Formænds Placering
paa Listen og Etatsraad Davids og Dr. Poulsens som Reserver.
Cultusministeren [Madvig] maatte med Hensyn til de slesvigske
Notabler aldeles henholde sig til Minister Tillisch og Finantsministe
ren. Vilde man i Slesvig udelukke den ringere Landbostand og Smaaborgerne, vilde det danske og loiale Parti aldeles mangle Repræsen
tation, da Aristokratiet, de større Handlende og Embedsstanden, som
bekjendt, næsten udelukkende nærede tydske og slesvigholstenske
Tendentser.
Hvad de danske Notabler angaaer, da var der vel tvende Universi
tetslærere, men han maatte dog bringe i Erindring, at Generalauditeur
Scheel tidligere havde været Officer. Han fandt det rigtigt netop for
trinsvis at vælge moderate Folk blandt Rigsdagens Medlemmer, hvis
Anskuelser man kjendte, og hvor det i den seneste Tid tydeligere viste
sig, at det var Folkets ivrige Ønske, at Regjeringens Plan sattes igjen
nem. Dette havde især vist sig i Anledning af H. P. Hansens Interpella
tion. Ogsaa han fandt Etatsraad Davids Tiltrædelse til Notablernes
Forsamling ikke ønskelig, men maatte som en Mand, der efter hans
Mening fortrinligen egnede sig hertil, nævne Professor Krieger.
Minister Tillisch yttrede, at han vedblivende maatte ansee det for
en Modsigelse, at Hans Majestæt fremlagde et Program og til at gjen
nemføre det udvalgte Mænd, som han vidste vilde modsætte sig det.
Hans Sammensætning var gaaet ud derfra, men var dog tillige saa
moderat, at Udlandet ei med Grund kunde indvende Noget imod den.
Kun fire vare anerkjendt dansksindede, nemlig Paulsen, Schau, Krü
ger og Christiansen, den Sidste dog derhos tydsktalende. Om fire af de
andre var det bekjendt, at de mere nærmede dem tydske Sympathier,
og een af disse Davids havde endog deltaget i Bestyrelsen af Valgene
til Frankfurter-Forsamlingen. Dr. Manicus stod mellem begge Par-

26. MARTS 1851

211

tierne. Hvad Krigsministerens Yttring angik, at Schau og Krüger var
for simple til denne Stilling, da kunde han ei indrømme dette, da jo
Bønder deltoge i Rigsdagen. De to nævnte nyde en stor Tiltro blandt
den Befolkning, der har holdt fast ved sin Troskab.
Krigsministeren [Hansen] indrømmede, at Minister Tillisch maatte
kjende disse Personligheder bedre end han. Men han antog, at man ved
Valget af Notabler ei burde tage saameget Hensyn til, om de delte
Regjeringens Mening, som om de kunde udtale Folkemajoritetens. Som
saadanne Mænd nævnte han David og Scheel.
Udenrigsministeren [Reedtz] kunde ei antage, at man vilde benytte
Notablerne til en ny Kamp; han havde altid antaget, at der ved dette
Skridt tilsigtedes en Forsoning. Gaaende ud fra dette Synspunkt vilde
han foreslaae, istedetfor Lauritz Schau, Caspar Christiansen og Amt
mand Davids, at vælge Landfoged Jensen paa Sylt, Grev Blome til
Falkenberg og Etatsraad Lassen.
Minister Clausen bemærkede, at man jo i de fremlæggende Proposi
tioner havde en vedtaget Basis for Forsoningen, men at denne ei burde
bevirkes ved at concedere Alt, hvad der kun blev forlangt af Modpartiet.
Han indsaae ikke, at der var Nogen paa Listen, der med Grund kunde
siges at være Partimand; hvad Lauritz Schau angaaer, da maatte man
bibringe de fremmede Kabinetter den Overbevisning, at han var en
høist loial Undersaat, og at han netop var bleven ilde anseet ved at
holde til det loiale Parti, medens dette var Fare underkastet.
Minister Tillisch gjorde opmærksom paa, at Hensigten med Notab
lernes Sammenkaldelse ingenlunde var eller kunde være en Forsoning
mellem disse, men gjennem disse mellem de forskjellige Landsdele. En
saadan Forsoning kan kun tilveiebringes af Mænd, hvis Mening hos
de mod hverandre staaende Partier er af Vægt.
Krigsministeren [Hansen] kunde ei ansee Programmet for ufra
vigeligt og antog, at den almindelige Folkestemning dog maatte blive
den endelige Regulator; det var altsaa Kundskab til denne, som man
af Notablerne burde forlange.
Indenrigsministeren [Rosenørn] maatte efter de seneste Yttringer
af Grev Criminil om de holstenske Notabler nu ogsaa aldeles tiltræde
den Mening, at man her og i Slesvig burde vælge Mænd til Notabler,
som støttede Programmet; han stemte derfor ogsaa for Lauritz Schau.
Hvad Notablerne fra Danmark angik, da fandt han, at man burde
!<•
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som Mænd, der notorisk havde Majoritetens Tillid, vælge de to Formænd i Thingene. Naar Valget skulde træffe enten Professor Larsen
eller Professor Krieger, da maatte han stemme for den Sidste.
Finantsministeren [Sponneck] bemærkede, at den almindelige
Mening for en Adskillelse mellem Slesvig og Holsten var traadt saa be
stemt frem i Rigsdagen selv hos det moderate Parti, at det paa ingen
Maade gik an at udvælge Notabler, som vilde gaae i den modsatte
Retning. Kunde Notablerne ei blive enige, da var det ialtfald ind
lysende, at det nærværende Ministerium ei kunde tilraade nogensom
helst Forandring i den nu foreliggende Basis uden i en mere dansk
Retning. Han var overbevist om, at man i Udlandet vilde besvære sig
over enhver Liste, der fremlagdes, men han var tillige overbevist om,
at de fremmede Magter kun havde eet Ønske, nemlig at faae Ende
paa Sagen, og at de vilde opholde sig over os, naar vi valgte Mænd, om
hvilke vi iforveien vidste, at de vilde modarbejde det, som vi ønskede.
Han holdt ingen Forandring i den slesvigske Liste for nødvendig, men
maatte ønske, at der for Danmark kunde vælges 7, hvortil han da vilde
foreslaae Efterfølgende: 1) Major Andræ. 2) Etatsraad Bruun. 3) Overauditeur Hall. 4) Professor Krieger. 5) Dr. Poulsen. 6) Generalauditeur
Scheel. 7) Conferentsraad Treschow.
Krigsministeren [Hansen] maatte ansee den Umulighed, der var
for at skaffe andre end slesvigholstensksindede Notabler fra Holsten,
som et Beviis for den almindelige Stemning derovre. Han maatte gjøre
opmærksom paa, at vi ikke i Længden kunde regjere Holsten med
Sværdet, og at en Forsoning var nødvendig; men denne blev umulig,
naar vor Liste ei indeholdt Navne, som kunde bevæge de holstenske
Notabler til at indfinde sig.
Cultusministeren [Madvig] maatte henlede Opmærksomheden paa,
at hvis man gik videre end den foreslaaede Basis, da vilde man ved en
saadan Concession forsone sydefter, men ei nordefter. Dersom de
Mænd, der af os valgtes, vare enten Førerne for Eiderpartiet, Medlem
mer af Marts-Ministeriet eller Mænd, der hørte til det extreme Krigs
parti, da vilde man med Grund kunne bebreide os, at vi sendte Ultramænd. Men naar vi sende Mænd som Treschow og Scheel, der i London
og Berlin have deltaget i Underhandlingerne, og med disse 4 Mænd,
som slutte sig til Ministeriets Anskuelser, da kan man ei med Grund
indvende Noget mod et saadant Valg.
I Anledning af etaf Finantsministeren stillet Forslag, sattes det under
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Votering, hvorvidt Antallet af Notablerne skulde for Slesvigs Vedkom*
mende udvides til 10, hvoraf da vilde følge, at ogsaa de danske og
tydske Notablers Antal forøgedes fra 6 til 7.
Indenrigsministeren [Rosenørn], Finantsministeren [Sponneck] og
Cultusministeren [Madvig] stemte for en saadan Forøgelse. Hvorimod
Statsraadets Majoritet stemte for, at en Forøgelse ei skulde finde Sted.
Hvilket Hans Majestæt bifaldt.
Derefter blev der voteret af Statsraadets Majoritet for, at Dr. Poul
sen udgik af den af Finantsministeren foreslaaede Liste, hvilken iøvrigt
vedtoges saaledes, at Professor Krieger indtraadte istedetfor den tid
ligere foreslaaede Professor Larsen. Hvilket ogsaa af Hans Majestæt
bifaldtes.
Udenrigsministeren [Reedtz] og Krigsministeren [Hansen] stemte
ikke.
Endelig sattes det Spørgsmaal under Votering, om Lauritz Schau
skulde opføres paa Listen for de slesvigske Notabler; hvilket derpaa
blev af Statsraadets Majoritet besvaret derhen, at Lauritz Schau var
at tilføre Listen. Ogsaa dette fik Hans Majestæts Bifald.
Udenrigsministeren [Reedtz] stemte ikke.
Efterat Hans Majestæt havde forladt Statsraadet, meddelte Finants
ministeren [Sponneck], at han agtede til allerhøieste Underskrift at
forelægge Finantsloven og Loven om en Tillægsbevilling til Finantserne. Hvorimod Statsraadet Intet fandt at erindre.
Mødet blev derpaa hævet.

A.W. Moltke.
/ Paa Kammerherre Lundings Vegne
J. Liebe.
Møde i statsrådet fredag d. 28. marts 1851.

Aar 1851, den 28de Marts, var Statsraadet samlet. Justitsministeren
var ved Sygdomsforfald fremdeles forhindret fra at være tilstede. Hans
Majestæts overordenlige Befuldmægtigede for Holsten, Hans Exellence
Grev Reventlow-Criminil var nærværende. Protocollen førtes af Justitsraad Liebe.
Udenrigsministeren [Reedtz] bemærkede, at det ikke nu kunde ud-
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sættes længere at gjøre en Demarche for at fremme Successionssagen,
men at han, forinden han forberedede en Note i denne Anledning,
ønskede nærmere at kjende Statsraadets Anskuelser i saa Henseende
og derfor nu bragte Sagen under Omhandling, idet han tillige lagde
Vægt paa, at Hans Majestæts overordenlige Befuldmægtigede for Hol
sten ved denne Leilighed var nærværende og kunde yttre sig.
Efterat være gjort bekjendt med Hovedresultaterne af Statsraadets
tidligere Forhandlinger angaaende Successionsspørgsmaalet, bemær
kede derefter Grev Criminil, at han om Meningen i Holsten med Hen
syn til de forskjellige Successions-Candidaturer kun kunde sige lidet,
da han, under sit seneste Ophold der, bestandig havde undgaaet i sine
Samtaler at komme ind paa denne Gjenstand. Han antog imidlertid,
at Sympathien i Holsten er afgjort for den ældre oldenborgske Linie,
fordi der, ved at Successionen gaaer over til denne, vil kunne erholdes
et Skadesløsholdelses-Objekt for Augustenborgerne. For den yngre
oldenborgske Linie, den russiske, troede han, at der i Holsten aldeles
ingen Sympathi var, og han mente ogsaa, at Vanskelighederne vilde
blive overmaade store, hvis denne Linie blev nærmest successionsberet
tiget, og man saaledes ogsaa fra den ældre oldenborgske Linie vilde
møde Protester. Han vilde derfor ogsaa finde det hensigtsmæssigt, at
man ved de Démarcher, der nu maatte blive gjorte i Successionssagen,
søgte at tage Oldenborgerne som en Eenhed og ikke adskilte dem i de
to Linier, saa at de Vanskeligheder, der kunde gjøre, at den ældre
Linie ikke blev acceptabel, under Eet kom til at gjælde for begge
Linier. Personlig vilde han ansee Prinds Christian af Glücksborg og
Prindsesse Louises Candidatur som den ønskeligste og tillige den let
test udførbare, idet det ved denne Candidatur vilde ved Renunciation
af forud Berettigede naaes, at hos Prindsen og Prindscssen alle Succes
sionsrettigheder bleve concentrerede. Heller ikke antog han, at denne
Candidatur vilde i Holsten støde paa Modstand, naar det ikke kunde
blive den ældre oldenborgske Linie, der kom til at succedere.
Under de Forhandlinger, som derefter reiste sig i Statsraadet an
gaaende den Vei, man skulde vælge, for paany at sætte Successions
sagen i Bevægelse igjen, blev det fra alle Sider erkjendt, at man burde
holde sig til det tidligere Udgangspunkt og saaledes fra sin Side ved
blivende underordne sine Ønsker de europæiske Magters, men kun
udtale, at man maatte underkaste deres Afgjørelse, om de Vanskelig
heder, som ved den Adfærd, der var bleven vist fra det storhertugelige
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oldenborgske Huses Side, havde reist sig med Hensyn til Arvestorhertugens Candidatur, ikke vare af den Beskaffenhed, at hans Candidatur ikke længere kunde fastholdes; hvorved man da tillige skulde søge
at stille Sagen saaledes, at begge de oldenborgske Linier sammenfatte
des under Eet, saaledes at der, naar den ældre Linie ikke længere blev
acceptabel, heller ikke kunde blive Spørgsmaal om den yngre. Der
blev derhos fra Finantsministerens [Sponnecks] Side lagt megen Vægt
paa, at man nu, forinden videre Skridt i denne Retning gjøres, direkte
henvender sig til det russiske Kabinet, for, da Baron Meyendorph, saa
ledes som han allerede tidligere havde meddelt Statsraadet, til ham
bestemt havde udtalt, at Keiseren helst ønskede Prinds Christian af
Glücksborgs Candidatur, og da denne Candidatur allerede i det første
offenlige Dokument, der i Successionssagen var fra dette Ministerium
afgaaet til Rusland, var bleven betegnet som det efter de herværende
Anskuelser ønskeligste, samt da denne Candidatur, efter hvad Grev
Criminil idag havde yttret, idetmindste ikke kunde antages at ville i
Holsten møde nogen bestemt Modstand, yderligere at understøtte denne
Candidatur ved bestemt at erklære, at den danske Regjering er beredt
til at bringe de pekuniære Offre, som, hvis denne Candidatur kan sæt
tes igjennem, maatte blive nødvendige til Indemnisationer (i hvilken
Henseende Finantsministeren henpegede paa Domanial-Besiddelserne i
Lauenborg som et eventuelt Skadesløsholdelses-Objekt). Finantsmini
steren lagde, idet han endnu med Hensyn til Arvestorhertugen af
Oldenborg fremhævede, at ogsaa dennes physiske Legemsbeskaffenhed
almindeligt antoges at have saadanne Mangler, at det ogsaa fra denne
Side vilde være i høi Grad misligt, om Successionsberettigelsen over
førtes paa ham, saameget større Vægt paa, at Regjeringen nu gjorde
et saadant Skridt som af ham nu foreslaaet, fordi man, naar det engang
skulde vise sig, at Prinds Christians Candidatur ikke lod sig sætte
igjennem, da kunde have den Beroligelse at have i denne Henseende
i rette Tid gjort det yderste Skridt.
Resultatet af Forhandlingerne blev, at man riide tilraade Hans
Majestæt, forinden videre foretoges med Hensyn til Successionssagen,
at henvende sig direkte til Keiseren af Rusland, for, da Hans Majestæt
havde vist sin Beredvillighed til at følge det ham af Keiseren givne
Raad med Hensyn til den oldenborgske Candidatur, men der nu i Hen
seende til denne havde vist sig de største Vanskeligheder, at udbede
sig Keiserens yderligere Raad, om hvad der nu videre var at gjøre, og
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da ved denne Leilighed at lade sig forstaae i den af Finantsministeren
antydede Retning.
Derefter foretoges Sagen angaaende Valget af Notabler.
Conseilpræsidenten [Moltke] gav et Resumé af de Forandringer,
som Statsraadet havde fundet at maatte gjøre i Listerne over de danske
og de slesvigske Notabler, siden denne Sag sidst foretoges i Grev Criminils Nærværelse, og begrundede tillige i Korthed disse Forandringer,
idet han derhos bemærkede, at han allerede forud havde gjort Grev
Criminil bekjendt med disse. Endvidere fremlagde han og forelæste en
i dette Øieblik til ham indløben Skrivelse fra Conferentsraad Treschow,
hvori denne erklærer ikke at ville kunne modtage Valg som Notabel.
Forsaavidt Conferentsraad Treschow, efter hvad hans Skrivelse
indeholdt, havde >ved de ham forebragte Combinationer« fundet sig
foranlediget til bemeldte Erklæring, rettede Minister Tillisch det
Spørgsmaal til Conseilpræsidenten, hvilke disse Combinationer vare.
Conseilpræsidenten [Moltke] kunde ikke herom meddele nogen Op
lysning, da han ikke havde meddelt Conferentsraad Treschow nogen
Combination.
Efterat det derpaa af Statsraadet var vedtaget, at Spørgsmaalet om,
hvo der i Conferentsraad Treschows Sted vilde være at bringe Hans
Majestæt i Forslag til Notabel, skulde gjøres til Gjenstand for Forhand
ling i et Statsraadsmøde, som i den Anledning vilde være at afholde
paa Søndag forud for det Møde, som Hans Majestæt til endelig Ved
tagelse af Notabel-Listerne havde bestemt til Afholdelse under eget
allerhøieste Præsidium, yttrede Grev Criminil, at han, hvad den sles
vigske Liste angik, ikke kunde tilbageholde, at det i høi Grad havde
forundret ham, at Lauritz Schau var bleven optaget paa Listen, og at
hans Valg til Tillidsmand vilde, paa Grund af hele hans tidligere Op
træden og da han var en afgjort Partimand, gjøre i Holsten det allerskadeligste Indtryk. Han maatte dernæst med Hensyn til denne Liste
endnu bemærke, at Kammerjunker Ahlefeldt havde i den senere Tid
tabt meget i sit Rygte, og ligesom han i det Hele ansaae ham lidet
egnet til det paagjældende Hverv, saaledes maatte han specielt med
Hensyn til den Skygge, der i visse Retninger blev almindelig kastet paa
hans Privatliv, ansee det ønskeligst, at han blev remplaceret ved en
Anden. Dernæst maatte han særdeles ønske, at Baron Blome, som tid
ligere var designeret til Notabel men nu var gaaet ud af Listen paa
Grund af hans Udnævnelse til Præses i den holstenske Regjering, blev
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erstattet ved Etatsraad, Landcommissær Th. Prehn, der er Slesviger af
Fødsel, da han havde Grund til at antage, at Valget af denne i alle
Henseender agtede Mand til Notabel for Holsten, saaledes som det først
havde været bestemt, vilde paa Grund af, at han ikke er født i Holsten,
møde Vanskeligheder fra Forbundscommissærernes Side. Hvad Listen
over de danske Notabler angik, da skulde han indskrænke sig til den
Bemærkning, at denne Liste havde faaet en ganske anden Charakter,
ved at begge Rigsdagens Formænd nu vare bievne optagne paa den.
Minister Tillisch bemærkede, at han, idet forresten de af Grev
Criminil omtalte Rygter om Kammerjunker Ahlefeldt vare ham ubekjendte, og det ialtfald vel var et Spørgsmaal, om de vare begrundede,
at han ved at lade ham udgaae af den slesvigske Liste kun havde den
Betænkelighed, at han var det eneste Medlem af Ridderskabet, der
fandtes paa Listen, men at han iøvrigt for sit Vedkommende Intet
skulde have imod, at han udgik af Listen, og at Etatsraad, Landcom
missær Prehn optoges paa denne. Hvad Lauritz Schau angik, da maatte
Minister Tillisch bemærke, at for at opnaae, at der af Notabel-Forsam
lingen kunde komme et Resultat, der var istand til at tilveiebringe
nogen Forsoning mellem de forskjellige Landsdele, var det nødvendigt,
at man til Notabler valgte Folk, der havde Tillid; og netop med Hensyn
hertil havde han paa Listen optaget Lauritz Schau, da fast Ingen i
Slesvig har hos den Del af Befolkningen, som deler Regjeringens An
skuelser, større Tillid end han. Heller ikke kunde Minister Tillisch
tiltræde den Mening, at der med Grund skulde være Noget at udsætte
paa Lauritz Schaus politiske Charakter.
Finantsministeren [Sponneck] henledede Grev Criminils Opmærk
somhed paa, at Sagen angaaende Valget af Notabler stod nu anderledes
end tidligere, da Statsraadet forhandlede den med ham. Dengang gik
man ud fra, at ingen Basis skulde forelægges Notablerne; nu var der
bestemt en Basis til Forelæggelse for dem, og det var derfor maaske
ogsaa nu af større Vigtighed at faae til Notabler Mænd, som repræsen
tere den offenlige Mening paa de Steder, hvorfra de komme, og ere
istand til at kunne indvirke noget paa denne. Dette Hensyn havde havt
Indflydelse paa Sammensætningen af den slesvigske Liste, men Stats
raadet havde tillige forudsat, at det samme Hensyn ogsaa vilde faae
Indflydelse paa den holstenske Liste, saa at der fra Holsten toges til
Notabler mere prononcerede Mænd. Hvad specielt Lauritz Schau angik,
da havde hans Virksomhed i de senere Aar, siden 1848, været en gan-
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ske anden end tidligere, idet han nemlig, medens han forhen var optraadt som en Forkjæmper for den danske Sag, nu havde indskrænket
sig til at mægle imellem og udjævne de forskjellige Anskuelser. For
saavidt det endelig af Grev Criminil var berørt, at den danske Liste
havde faaet en forandret Charakter, ved at begge Rigsdagens Formænd
vare bievne optagne deri, da skulde han bemærke, at man i Udlandet,
hvor han under sin Mission var kommen til at tale om dette Punkt,
havde fundet det meget hensigtsmæssigt, for at give den hele NotabelForsamling et større Relief, at Rigsdagens Formænd fik Plads deri.
Minister Clausen troede, at den Benævnelse »en afgjort Partimand«,
som Grev Criminil havde givet Lauritz Schau, ikke var berettiget.
Lauritz Schau havde med Alvor forfægtet den danske Nationalitets
Interesser mod andre, staaet i Spidsen for den og været dens Ordfører,
og det paa den Tid, da det var vitterligt, at den ikke var i sin Ret, men
fortrykt. Dertil havde hans Virksomhed indskrænket sig, og den kunde
ikke betegne ham som en politisk Partimand. Hvad Etatsraad, Landcommissær Prehn angik, da fandt han det noget betænkeligt at tage
ham, der var holstensk Embedsmand og bestandig havde været bosat
i Holsten, til Notabel for Slesvig, da det dog forekom ham, at de, som
valgtes paa Slesvigs Vegne, maatte være bosiddende der og paa den
Maade være inde i de særegne slesvigske Interesser, uden at Føde
stedet kunde være det Afgjørende.
Statsraadet forenede sig derefter om, at Kammerjunker Ahlefeldt
skulde udgaae af Listen over Notablerne for Slesvig og at Etatsraad,
Landcommissær Prehn i hans Sted skulde optages paa den.
Da der ikke forøvrigt blev fra Grev Criminils Side urgeret paa
nogen Forandring i Notabel-Listerne for Slesvig og Danmark, gik man,
idet dog Udenrigsministeren [Reedtz], erindrende om at han hidtil
udtrykkelig havde afholdt sig fra at deltage i Afstemningen ved Valget
af Notablerne, reserverede sig fuldstændigt at afgive sin Stemme, indtil
han kunde oversee den hele Liste paa disse, over til at anmode Grev
Criminil om at nævne de Mænd, som han agtede at bringe i Forslag til
Notabler for Holsten.
Idet Grev Criminil derefter bemærkede, at af dem, som ved hans
tidligere Nærværelse i Statsraadet havde været designerede til Notabler
for Holsten, udgik, foruden Etatsraad, Landcommissær Prehn, Regjeringsraad Heinzelmann og Syndikus Prehn, da begge disse nu vare
Medlemmer af den holstenske Regjering, nævnte han Følgende, som
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han med nogen Sandsynlighed kunde antage at ville kunne ved Fore
stilling om, at det er en loial Borgers Pligt at følge Kongens Kald, men
ogsaa kun derved, lade sig bevæge til at modtage eventuelt Valg, og
blandt hvilke et Udvalg kunde gjøres:
Af Ridderskabet:
1) Klosterprovst, Grev Otto Rantzau;
2) Amtmand, Grev Rantzau i Piøen;
3) Grev Baudissin-Borstel;
4) Grev Hahn til Neuhaus.
Af Embedsmænd:
1) Administrator af Grevskabet Rantzau, Kammerherre Ad. Moltke;
2) Kammerherre, Amtmand Kardorff i Steinburg;
3) Etatsraad, Borgermester Behn i Altona;
4) Overappellationsrets-Raad Wiese i Kiel;
5) Professor Ratjen i Kiel;
6) Overretsraad Nickels i Glückstadt.
Af Godsbesiddere, som ikke høre til Ridderskabet:
1) Godsbesidder Schwerdtfeger til Wensin;
2) Cancelliraad Poel til Trenthorst;
3) Godsbesidder Arnemann til Grabau;
4) Godsbesidder Auff’m Ort til Klinken;
5) Godsbesidder Levetzow til Ehlerstorf og Putlas.
Af Kjøbmænd:
1) Kjøbmand Reineke i Altona;
2) Kjøbmand Knauer sammesteds;
3) Kjøbmand Semper sammesteds;
4) Kjøbmand Brauer i Kiel;
5) Kjøbmand Schweffel sammesteds;
6) Kjøbmand Hoge sammesteds.
Grev Criminil tilføiede dernæst, at hans Mening vilde gaae ud paa
af de saaledes Nævnte at tage følgende Sex til Notabler:
1) Klosterprovst, Grev Otto Rantzau;
2) Administrator af Grevskabet Rantzau, Kammerherre Ad. Moltke;
3 ) Overappellationsretsraad Wiese ;
4) Professor Ratjen;
5) Godsbesidder Auff’m Ort;
6) Kjøbmand Reineke.
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Grev Criminil bemærkede derhos, at Forbundscommissærerne,
hvem han havde meddelt Listen om disse Sex, havde været enige i
den, men at de dog vilde foretrække, at Grev Baudissin-Borstel og
Gaardmand Scharmer kom med iblandt Notablerne.
Idet Statsraadet gik ud fra, at det tilkom Grev Criminil alene at
bestemme, hvem han vilde foreslaae Hans Majestæt til Notabler for
Holsten, og at Statsraadet derfor ikke burde gaae ind paa Detaillen af
Listen over de af ham udpegede Sex, troede Statsraadet, dertil for
anlediget navnlig ved en Bemærkning af Udenrigsministeren, kun at
burde henstille, om det ikke fra den politiske Side vilde være ønskeligt
og lette Stillingen ligeoverfor Preussen og Østerrig, saameget gjørligt
at følge Forbundscommissærernes Mening med Hensyn til Personlig
hederne.
Grev Criminil bemærkede derefter, at han da vilde foreslaae Grev
Baudissin-Borstel og Gaardmand Scharmer istedetfor Professor Ratjen
og Godsbesidder Auff’m Ort. Tillige tilføiede han, at det vilde blive
nødvendigt, at han foreslog Hans Majestæt nogle Suppleanter, til hvem
han bemyndigedes at henvende sig for det Tilfælde, at de først Desig
nerede ikke modtoge Valget; og som saadanne vilde han da bringe i
Forslag: Amtmand, Grev Ranzau til Suppleant for Klosterprovst Grev
Ranzau, Kammerherre, Amtmand Kardorff til Suppleant for Admini
strator, Kammerherre Ad. Moltke, Professor Ratjen til Suppleant for
Overappellationsretsraad Wiese, Godsbesidder Schwerdtfeger til Sup
pleant for Grev Baudissin-Borstel og Kjøbmand Semper til Suppleant
for Kjøbmand Reineke.
Da derpaa Spørgsmaalet om Tidspunktet for Notablernes Indkal
delse bragtes under Forhandling, bemærkede Grev Criminil, at han,
naar der havde været Udsigt til, at Successionsspørgsmaalet kunde i
kort Tid blive bragt til endelig Afgjørelse, vilde have troet det raadeligst at udsætte Notablernes Sammenkaldelse derefter, da det ellers
ikke vel kan afværges, at Notablerne udtale sig ogsaa under den mod
satte Forudsætning af den, hvorfra § 1 i den vedtagne Basis gaaer ud,
og det maatte han anse for en stor Ulempe.
Efterat det herimod var af Finantsministeren [Sponneck] ind
vendt, at Notablerne maatte ansee Monarkiets Integritet for givet og
ikke kunde gaae ind paa en Discussion, der hvilede paa noget andet
Udgangspunkt, og efterat det af ham tillige var bemærket, at han
troede, at man i Udlandet opfattede Notablernes Sammenkaldelse som
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et Skridt, det var ønskeligt snarest muligt at bringe til Udførelse, blev
Resultatet af Statsraadets Forhandlinger, at Sammenkaldelses-Ter
minen foreløbig ansattes til Begyndelsen af Mai.
Finantsministeren [Sponneck] bemærkede dernæst, at han antog,
at der nu, da en Plan skulde forelægges Notablerne, maatte udnævnes
en Kongelig Commissarius til at lede deres Forhandlinger, og at han
hertil havde tænkt sig Ministeren for Slesvig, da den hele Plan, der
var vedtaget, gik ud fra, at Slesvig er Stridens Kjærne, og da den sles
vigske Minister derfor ifølge sin Stilling er det naturlige Organ for
Regjeringen ved den paagjældende Leilighed.
Udenrigsministeren [Reedtz] bemærkede, at han, efter hvad Stats
raadet idag havde vedtaget i Successionssagen, vilde finde det rigtigt,
at Prinds Christian af Glücksborg blev bragt i en mere fremtrædende
Stilling, og at han vilde foreslaae, at det blev overdraget denne Prinds,
med Assistance af Kammerherre Bille i Stockholm, at lede Notablernes
Forhandlinger.
Da det af Udenrigsministeren saaledes gjorte Forslag ingen Anklang
fandt enten hos Statsraadets Medlemmer eller hos Grev Criminil, be
mærkede Udenrigsministeren [Reedtz], at han da maatte foreslaae, at
Finantsministeren blev udnævnt til at lede Notablernes Forhandlinger.
Finantsministeren [Sponneck] bemærkede, at hvis det omhandlede
Hverv skulde overdrages ham, vilde det blive nødvendigt, at han aldeles
afgav sin Portefeuille, da det paa nærværende Tidspunkt, hvor saameget var i Finansministeriet at forberede til næste Rigsdag, ikke lod
sig gjøre at træffe et lignende Arrangement som det, der blev truffet
i Anledning af hans Mission til Wien. Hvis hiint Hverv overdroges
ham, kunde det ikke være i hans Egenskab som Finantsminister, men
kun med Hensyn til den ham betroede særegne Mission til Wien,
medens det derimod, naar det overdroges til Geheimeraad Tillisch,
vilde være ifølge dennes Stilling som slesvigsk Minister; og han maatte
vedblivende være af den Mening, at Geheimeraad Tillisch var den,
hvem det paagjældende Hverv naturligt var at overdrage.
Conseilpræsidenten [Moltke] kunde paa Ministeriets Vegne paa
ingen Maade ønske, at det omhandlede Hverv overdroges Finantsmini
steren, naar dette ikke kunde ske, uden at denne udtraadte af Mini
steriet. Derimod maatte han med Finantsministeren være fuldkommen
enig i, at den slesvigske Minister var den, som ifølge hele sin Stilling
var nærmest kaldet til hiint Hverv.
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Minister Tillisch kunde, saaledes som Stemningen i Holsten er med
Hensyn til ham, ikke ansee det hensigtsmæssigt, at det ommeldte
Hverv overdroges ham.
Grev Criminil bemærkede, at det maaske dog ogsaa vilde være rig
tigt, til Commissarius at tage en Mand, der stod udenfor Ministeriet.
Finantsministeren [Sponneck] bemærkede, at naar en Mand uden
for Ministeriet skulde tages til Commissarius, kjendte han ingen bedre
dertil end Grev Bille-Brahe i Wien, men han maatte dog fremdeles
foretrække, at Hvervet overdroges den slesvigske Minister.
Cultusministeren [Madvig] bemærkede, at ogsaa han havde tænkt
sig Grev Bille-Brahe som den, der kunde være at benytte til det paa
gjældende Hverv.
Udenrigsministeren [Reedtz] bemærkede, at han i fornøden Fald
vilde temmelig hurtigt kunne afløse Grev Bille-Brahe fra hans Post i
Wien.
De af Rigsdagen vedtagne Love om Beskaffenheden af samt Til
synet med Dampkjedler m. v. og om Stempletpapir til SøassurancePolicer bleve forelagte respektive af Justitsministeren [Bardenfleth] og
Finantsministeren [Sponneck] med Andragende om, at Statsraadet
vilde give sit Samtykke til, at disse Love forelægges til allerhøieste
Sanction.
Det begjærte Samtykke blev af Statsraadet meddelt.
Cultusministeren [Madvig] forelagde den af Rigsdagen vedtagne
Lov om Ægteskabs Indgaaelse udenfor de anerkjendte Troessamfund
eller imellem Medlemmer af forskjellige Troessamfund, m. v., idet han,
næst at bemærke, at denne vigtige Lov i alt Væsenligt er overensstem
mende med det Udkast, som han i sin Tid havde meddelt FolkethingsUdvalget, og imod hvilket Statsraadet Intet havde fundet at erindre,
androg paa Statsraadets Samtykke til, at Loven forelægges til aller
høieste Sanction.
Statsraadet meddelte det saaledes begjærte Samtykke, idet Stats
raadet tillige, forsaavidt der kunde være Spørgsmaal, om denne Lov
skulde forelægges Hans Majestæt og contrasigneres enten af Cultus
ministeren eller af Justisministeren, fandt det rettest, at det skete ved
Cultusministeren.
Efterat derpaa Udenrigsministeren og Finantsministeren havde
forladt Statsraadet, refererede Indenrigsministeren [Rosenørn] en An
søgning fra det sjællandske Jernbaneselskabs Plenarbestyrelse, om at
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der maa blive givet Selskabet fornyet Tilsagn om Concession paa Fort
sættelsen af den Roskildske Jernbane til Korsør.
Da der foreløbigen blev yttret Betænkelighed ved at give uden Lov
et Monopol af den Beskaffenhed som cn Jernbane-Concession, idet en
saadan Concession ikke antoges at kunne indbefattes under Begrebet
af de Bevillinger, som ifølge Grundlovens § 32 kunne meddeles, uden
at dertil udfordres en Lov, en Betænkelighed som Indenrigsministeren
selv delte, blev det vedtaget, at Sagen skulde udsættes, indtil Generalprocureurens Betænkning var af Indenrigsministeren bleven indhentet
angaaende dette Punkt.
Mødet blev derpaa hævet.

A.W. Moltke.
U. Liebe.
Møde i statsrådet søndag d. 30. marts 1851.
Aar 1851, den 30te Marts, var Statsraadet samlet paa Frederiksborg
Slot under sædvanligt Præsidium. Justitsministeren var fraværende.
Hans Majestæts overordenlige Befuldmægtigede for Holsten, Hans
Excellence Grev Reventlow-Criminil, var nærværende.
Efterat Premierministeren [Moltke] havde meddelt, at Conferents
raad Treschow havde undslaaet sig for Valget blandt Notablerne, og i
hans Sted, foruden at henlede Opmærksomheden paa flere andre Per
soner, havde foreslaaet Stiftamtmand Grev Sponneck, og Minister
Tillisch havde foreslaaet Kammerherre Scavenius, fratraadte Finants
ministeren Forhandlingen; hvorefter Statsraadets Majoritet bestemte
sig for at foreslaae Hans Majestæt Stiftamtmand Grev Sponneck.
Udenrigsministeren [Reedtz] afholdt sig fra at stemme.
Krigsministeren [Hansen] maatte henholde sig til den i forrige
Efteraar vedtagne Liste, for hvis Bibeholdelse han stemte, dog saaledes
at Grev Sponneck indtraadte i Amtmand Stockfleths Plads.
Derefter overtog Hans Majestæt Kongen Præsidiet, og Finantsmini
steren tog Sæde i Statsraadet.
Efterat derpaa Hans Majestæt Kongen havde sat Notablernes Ud
vælgelse under Discussion, refererede Premierministeren [Moltke] det
i denne Sag i Statsraadet Passerede og oplæste det i forrige Statsraadsmøde af Grev Reventlow-Criminil gjorte Forslag til Notablers Ud-
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nævnelse for Holsten. Hvilket Forslag, da Statsraadet Intet derimod
havde at erindre, af Hans Majestæt erholdt allerhøieste Stadfæstelse.
Derefter oplæstes Listen over de slesvigske Notabler, saaledes som
den foreløbigen af Statsraadet var vedtaget at forelægges til allerhøieste
Stadfæstelse, samt Listen over Notablerne for Danmark, saaledes som
den med Indbegreb af den idag foretagne Modification var vedtaget; og
erholdt de begge allerhøieste Billigelse.
Udenrigsministeren [Reedtz] henholdt sig til sine tidligere Yttrin
ger, ei angaaende de to sidstnævnte Lister at kunne afgive noget Votum
over hver enkelt Personlighed, da han ei kunde tiltræde de Principer
i dens Helhed, hvorefter Listerne vare dannede.
Krigsministeren [Hansen] gjentog, at han stemte for den i Efteraaret vedtagne Liste, til hvis Forandring ingen Grund forelaae, dog
saaledes at Amtmand Stockfleth substitueredes ved Stiftamtmand Grev
Sponneck.
Efterat derpaa Spørgsmaalet om Udnævnelsen af en Kongelig Commissarius var bragt paa Bane, foreslog Premierministeren [Moltke]
at vælge en af vore Diplomater og navnligen Grev Bille-Brahe.
Dette Forslag understøttedes af Grev Reventlow-Criminil, der ud
hævede det Hensigtsmæssige i at vælge en Mand, hvis Embedsvirksom
hed kun havde berørt Monarkiet i dets Helheed og ei i dets enkelte
Dele, og af Finantsministeren [Sponneck], som bragte i Erindring, at
Greven var den af vore Diplomater, som fortrinsvis havde sat sig ind
i det Program, der var at forelægge Notablerne.
Da Statsraadet derefter udtalte sig i samme Retning, bestemte Hans
Majestæt, at Grev Bille-Brahe var at udnævne til Commissarius.
Ligeledes bestemtes, at der forinden nogen Notabeludnævnelse fandt
Sted, var at indhente de designerede Notablers Tilkj endegi velse, om de
agtede at modtage Udnævnelsen.
Udenrigsministeren [Reedtz] gjorde derefter opmærksom paa, at
det Forhold, som Storhertugen og Arvestorhertugen af Oldenborg
havde vist, havde lagt iøinefaldende Vanskeligheder iveien for denne
Linies Succession i Danmark. Han antog det derfor for nødvendigt, at
Hans Majestæt tilskrev Keiseren af Rusland for at erholde hans Ud
talelse, om han vedblev at inhærere denne Linies Succession. Han
antog, at denne Skrivelse burde holdes aldeles parallel med den i
samme Anledning tidligere afsendte, og at der i den udtaltes de Ønsker,
Successionen betræffende, som i den tidligere vare udtalte.
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Efterat samtlige Statsraadets Medlemmer havde udtalt sig for
Nødvendigheden af et saadant Skridt, bestemte Hans Majestæt, at en
saadan Skrivelse var at forelægge ham til nærmere Overveielse og
eventuel Underskrift, at der i denne ingen speciel Personlighed maatte
nævnes som Successor, men alene udtales, at Hans Majestæt af det
Oldenborgske Hus vilde foretrække Prinds Christian af Glücksborgs
Linie, samt at, saasnart den forelagte Skrivelse af Hans Majestæt var
billiget, Baron Pechlin afsendtes med den til Petersborg.
Efterat derpaa Grev Reventlow-Criminil havde udhævet Vigtigheden
af, at man kunde meddele Notablerne, at man arbeidede paa Successionsspørgsmaalets Afgjørelse, meddelte Udenrigsministeren [Reedtz]
de seneste Efterretninger fra Udlandet.
Hvorpaa Statsraadet hævedes.

A.W. Moltke.
/ Paa Kammerherre Lundings Vegne
J. Liebe.

Møde i statsrådet tirsdag d. 1. april 1851.
Aar 1851, den 1ste April, var Statsraadet samlet. Protokollen førtes
af Justitsraad Liebe.
Cultusministeren [Madvig] foredrog det væsenlige Indhold af en
allerunderdanigst Forestilling, han agtede at nedlægge, angaaende Ema
nationen af et Forbud imod at nedsætte Liig i Kirkegaardene indenfor
Kjøbenhavns og Christianshavns Volde m. v.
Statsraadet fandt Intet at erindre imod Emanationen af et saadant
Forbud.
Justitsministeren [Bardenfleth] forelagde den af begge Rigsdagens
Thing vedtagne »Lov indeholdende nogle Bestemmelser om Meddelelse
af Bevillinger til at afhænde Bøndergods, der henhører til Lehn, Stam
huse eller Fideicommisser«, idet han bemærkede, at han vel havde
nogen Betænkelighed ved Lovens § 2, da det vilde være overmaade
vanskeligt ved de paagjældende Bevillinger at varetage den i §’en inde
holdte Bestemmelse, og at han derfor ogsaa paa Rigsdagen havde mod
sat sig, at denne tilføiedes Loven. Men da han imidlertid dog troede,
15
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at man for de meget faa Lehns, Stamhuses eller Fideicommissers Ved
kommende, hvor Erectionsbrevene indeholdt saadanne Clausuler, som
§’en havde for Øie, vilde kunne opnaae §’ens Bestemmelse ved ikke at
give nogen almindelig Bevilling til Bøndergodsets Afhændelse, men
derimod at give Bevilling for hver enkelt Gaard, saaledes at Over
enskomsten mellem Besidder og Bonde for hver enkelt Afhændelse
indsendtes til Justitsministeriet, og da han derhos i det Hele antog, at
der var overveiende Grunde til, at Loven blev sanctioneret, begj ærede
han Statsraadets Samtykke til at forelægge Loven til allerhøieste
Sanction.
Det saaledes begjærte Samtykke blev af Statsraadet meddelt.
Indenrigsministeren [Rosenørn] forelagde den af Rigsdagen ved
tagne Lov om Befordringsvæsenet i Kjøbenhavn og begjærede Sam
tykke til at forelægge den til allerhøieste Sanction.
Statsraadet meddelte det forlangte Samtykke.
Marineministeren [van Dockum] bemærkede, at han fra Folkethingets Formand havde modtaget et af Thinget til Marineministeriet hen
vist Andragende fra Handelshuset Puggaard & Co. om Tilladelse til
at søge Spørgsmaalet om Erstatningen for Nedlæggelsen af Egense
Klosters Varder afgjort ved Domstolene. Idet han tilføiede, at der ved
en tidligere Statsraadsbeslutning var blevet nægtet Handelshuset at
underkaste Spørgsmaalet Domstolenes Afgjørelse, medens iøvrigt dog
Meningerne i Statsraadet dengang havde været meget delte, og en
Minoritet havde stemt for, at Spørgsmaalet maatte komme til Afgjø
relse ved Domstolene, yttrede han derhos, at han personlig er af den
Mening, at det bør tillades de Paagjældende at bringe Spørgsmaalet
for Domstolene. Han henstillede nu Sagen til Statsraadets Beslutning.
Idet Statsraadet antog, at den constitutionelle Betydning af en Sags
Henvisning fra et af Rigsdagens Thing til et Ministerium maa være at
anbefale Sagen til dette, fordi Thinget troer, at der er Grund til at
betvivle Rigtigheden af den Afgjørelse, som i Ministeriet er bleven
Sagen tildel, og at Henvisningen maa have den Virkning, at Sagen
reassumeres paa det Standpunkt, hvorpaa den stod, da der senest blev
i den taget Beslutning af Ministeriet, besluttede Statsraadet i det fore
liggende Tilfælde, efterat den paagjældende Sag nu var blevet reassumeret ved af Marineministeren paany at bringes for, at der, forinden
Sagen kommer til endelig Afgjørelse i Statsraadet, skal af Marine
ministeriet, om de forskjellige Punkter, der herved maae komme i
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Betragtning, corresponderes med Justitsministeriet og igjennem dette
Generalprocureurens Betænkning indhentes.
Udenrigsministeren [Reedtz] forelæste Udkast til den Note, som i
Overensstemmelse med det i Statsraadet Besluttede skulde afgaae til
Rusland angaaende Successionsspørgsmaalet. Han bemærkede derhos,
at han ved at underrette Baron Pechlin om den ham i denne Anledning
anbetroede Mission til Petersborg, hvorom Udenrigsministeren ogsaa
havde meddelt sig til den herværende russiske Gesandt, havde paa det
Allerstærkeste lagt ham paa Hjerte ved denne Leilighed at holde sig
udelukkende til Gjenstanden for det ham givne Hverv: Successions
sagen og ikke indlade sig paa nogen anden politisk Sag.
Udenrigsministeren tilføiede, at han siden sidste Statsraadsmøde
havde havt Efterretninger fra Petersborg, hvoraf tilstrækkeligt frem
gik, at Keiseren ikke vil have den russisk-oldenborgske Linie til at
succedere i Danmark, ligesom ogsaa at Keiseren i det Hele ikke vil
i Successionssagen gaae ind paa noget Candidatur, som kunde have
Udseende af, at Rusland for sin egen Skyld ønskede det sat igjennem.
Finantsministeren [Sponneck] bemærkede, at han vel med Hensyn
til Baron Pechlins Stilling til hele Ministeriets Politik havde havt nogen
Tvivl om Hensigtsmæssigheden af at benytte ham til den paagjældende
Mission, da det, om han end instrueredes om ikke at udtale sig om
Andet end Successionsspørgsmaalet, dog for en Mand som han, efter
den Stilling han i disse sidste Aar havde indtaget i de diplomatiske
Forhold, vilde være umuligt at undgaae at komme til at yttre sig om
andre politiske Spørgsmaal og navnlig om den Basis, der skulde fore
lægges til Notablerne; men at han dog havde fundet sig beroliget, fordi
han fra tidligere Tid kjendte, at Baron Pechlin ikke eensidigt fastholdt
sine Anskuelser, men vidste at modificere dem efter de givne Forhold,
og fordi han holdt sig overbevist om, at Baron Pechlin var enig i, at
han, naar han paatog sig det omhandlede Hverv, kunde som sin Konges
Repræsentant kun paa een Maade udtale sig, nemlig i Samklang med
Regjeringen, og at han med hans erkjendte redelige Charakter ellers
ikke vilde have paataget sig Hvervet. Imidlertid vilde Finantsministe
ren dog henstille, om det ikke vilde være ønskeligt, ogsaa for Baron
Pechlin selv, at han, før han reiste, var nærværende i et Statsraads
møde for at kunne vide, hvorledes man opfattede Situationen her
hjemme og navnlig gjøre sig de to Hovedpunkter klare: at der for
Hans Majestæt ikke kan være Spørgsmaal om med det nærværende
15*
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Ministerium, og som Sagerne staar, sandsynligvis ikke med noget
Ministerium, at indlade sig paa nogen mindre nøie Forbindelse mellem
Slesvig og Danmark end den, der opstilles i den vedtagne Basis, og at
det for det nærværende Ministerium, og sandsynligvis for ethvert
Ministerium, vil være umuligt at gaae ind paa, at Holsten og Lauen
borg træde i nærmere Forbindelse med Danmark, medmindre ialtfald
begge disse Hertugdømmer kunde udtræde af det tydske Forbund.
Udenrigsministeren [Reedtz] bemærkede, at Baron Pechlin under
den Samtale, han havde havt med ham, havde omtalt det vedtagne
Project for Monarkiets fremtidige Ordning som en fait accompli. Idet
han derhos tilføiede, at han troede, at ingen Personlighed egnede sig
mere til at fremme netop Ministeriets Anskuelser og Ønsker i Succes
sionssagen end Baron Pechlin, bemærkede han endnu, at han for sit
Vedkommende Intet havde at erindre imod, at Baron Pechlin, inden
han reiste, var nærværende ved et Statsraadsmøde.
Justitsministeren [Bardenfleth] bemærkede, at hvis Spørgsmaalet
om Baron Pechlins Sendelse til Petersborg havde tidligere, inden Uden
rigsministeren forelagde Sagen i det under Hans Majestæts eget Præ
sidium afholdte Statsraadsmøde, været foretaget i Statsraadet, hvortil
han for sit Vedkommende troede, at Spørgsmaalet havde egnet sig, da
vilde han, naar han paa den ene Side saae hen til det Standpunkt,
Baron Pechlin indtog ligeoverfor Ministeriets Politik, og paa den anden
Side hen til, hvor ønskeligt det vilde være at benytte nærværende
Leilighed til at sende en Mand til Petersborg, som kunde virke der i
samme Retning, som det var lykkedes Finantsministeren at virke under
sin Nærværelse i Wien, have havt saa store Betænkeligheder imod at
betroe Baron Pechlin den paagjældende Mission, at han ikke vilde
kunne have tilraadet dette. Men efterat Sagen nu allerede var rykket
saavidt frem, som den var, og navnlig efterat det var blevet den her
værende russiske Gesandt meddelt, at Baron Pechlin vilde faae den
omhandlede Mission, antog Justitsministeren, at der ikke kunde være
Tale om at lægge det omhandlede Hverv i nogen Andens Haand; og
idet han tillige troede, at det fulgte af sig selv, at Baron Pechlin, naar
han paatog sig en saadan Mission, maatte føle med sig selv, at han
kunde forsvare den Politik, som Ministeriet følger, ligesom vistnok
ogsaa Udenrigsministeren vilde vide at tage ved denne Leilighed lige
overfor Baron Pechlin alle fornødne Hensyn, fandt han ikke, at der
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var Anledning til at tilkalde Baron Pechlin til et Statsraadsmøde, for
inden han reiste.
Minister Clausen sluttede sig til, hvad Justitsministeren havde
udtalt, og fandt det beklageligt, at det ikke var lykkedes i et Øieblik,
som for Regjeringen var i politisk Henseende saa kritisk, og hvor der
var Tale om en saa vigtig Mission til et indflydelsesrigt Kabinet, som
Ministeriet vidste havde været indtaget mod dets Politik, at finde til
denne Mission en Mand, som sympathiserede med Ministeriets Politik.
Han vilde derfor ogsaa, hvis Spørgsmaalet tidligere var kommet for i
Statsraadet, have gjort sine Betænkeligheder imod at sende Baron
Pechlin gjældende; nu da Missionen eengang var overdraget denne,
troede han det bedst, at et Medlem af Ministeriet talte nærmere med
Baron Pechlin om Stillingen, og han kunde heller ikke for sit Ved
kommende tilraade, at Baron Pechlin tilkaldtes til et Statsraadsmøde.
Cultusministeren [Madvig] delte Ønsket om at have til den paa
gjældende Mission faaet en Mand, som stod Ministeriets Politik nær
mere, end Tilfældet var med Baron Pechlin, for hvem det unægteligt
vilde blive en noget vanskelig Stilling, da han for faa Maaneder siden
havde sondret sig fra Ministeriets Politik. Hvad der imidlertid maatte
kunne forlanges af Baron Pechlin, naar han brugtes til et saa vigtigt
Hverv, var, at han gav det Tilsagn, at han under sin Mission, idet han
drev paa Sueccssionssagens Fremme, ikke vilde i andre Retninger
fremme en Politik, som var Ministeriets modsat, eller overhovedet
svække Ministeriets Stilling. At tilkalde Baron Pechlin til et Statsraads
møde, maatte ogsaa han fraraade, idet han frygtede for, at Baron
Pechlins Nærværelse snarere vilde bidrage til at aigrere Gemytterne og
frembringe en Spænding. Derimod vilde han ønske, at en af Mini
strene, og navnlig for Conseilpræsidenten turde dertil være Anledning,
personlig talte nærmere med Baron Pechlin, foruden at denne jo af
Udenrigsministeren som den Minister, der skulde instruere ham, vilde
blive gjort opmærksom paa Stillingen i det Hele.
Conseilpræsidenten [Moltke] holdt sig overbevist om, at Baron
Pechlin, naar han paatog sig det omhandlede Hverv, vilde handle i
Overensstemmelse med Ministeriets Politik, og at kalde ham, forinden
han reiste, til en Conference med Statsraadet maatte han af flere
Grunde aldeles fraraade, medens han derimod skulde være meget villig
til personlig nærmere at tale med Baron Pechlin.
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Efter de saaledes stedfundne Udtalelser vedtoges det, at Baron
Pechlin ikke skulde tilkaldes til noget Statsraadsmøde; hvorimod
Conseilpræsidenten anmodedes om nærmere at conferere med ham.
Krigsministeren [Hansen] forelagde den af begge Rigsdagens Thing
vedtagne Lov om Pensionering for Militæretaternes Underklasser samt
om Invalideforsørgelse.
Statsraadet meddelte sit Samtykke til, at denne Lov forelægges til
allerhøieste Sanction, og fandt det derhos rigtigst, at den contrasigneredes af begge de militære Ministre.
Finantsministeren [Sponneck] meddelte, at han fra en i Altona
bosat Kjøbmand Green havde modtaget Forslag om sammesteds at
udgive en Avis, der i sin politiske Del skulde virke til Understøttelse
for den danske Regjerings Politik. De Betingelser, som Green havde
stillet Regjeringen for at realisere sin Plan, vare: at der tilsagdes ham
2000 Mark Banco maanedligt i de første tre Maaneder, Bladet udgik,
og 1000 Mark Banco i de tre næste, samt at man kom ham tilhjælp
med Privilegium til Indrykkelse af Proklamata o. s. v. Finantsmini
steren bemærkede, at Green, der var indfødt Dansk, var en den danske
Sag hengiven Mand, at hans Personlighed var vel bekjendt, at han
havde sikkret sig dygtige Medarbeidere, og at han i det Hele var en
meget activ Mand. Da det nu maatte erkjendes at være af stor Vigtig
hed for Regjeringen at have saadant et Blad igang, foreslog han, at
man tilsikkrede Green den forlangte maanedlige Understøttelse, for hvis
Beløb man da senere maatte af Rigsdagen erhverve den fornødne
Indemnitets-Bevilling, og at man tillige igjennem Grev ReventlowCriminil udvirkede ham, naar hans Blad viste sig at være godt, Privi
legium til Indrykkelse af Proklamata o. s. v.
Finantsministeren henledede i Forbindelse hermed Opmærksom
heden paa Vigtigheden af dels at sørge for, at den Berlinske Presse
forsynedes herhjemme fra med berigtigende og oplysende Artikler til
Støtte for den danske Regjerings Politik, dels at drage Omsorg for at
faae herhjemme en Regjeringsprcsse igang og at finde Personligheder,
som mest kunde egne sig til at benyttes herved.
Statsraadet var med Finantsministeren enigt i, at der tilsikkres
Kjøbmand Green den begjærte Understøttelse af Finantskassen, og at
der udvirkes ham igjennem Grev Reventlow-Criminil, naar den paa
tænkte Avis viser sig at være godt redigeret, Privilegium paa Optagelse
af Proklamata o. s. v. Ligeledes billigede Statsraadet, at man bestræbte
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sig for at forsyne den Berliner-Presse med Artikler, der kunde bidrage
til at berigtige og klare Anskuelserne om Regjeringens Politik, og ende
lig erkjendte Statsraadet Nødvendigheden af at faae igang en inden
landsk Regjeringspresse, i hvilken Henseende det vedtoges, at Stats
raadets Medlemmer skulde nærmere overveie, hvorledes der bedst
kunde virkes hertil.
Mødet blev derpaa hævet.
A.W. Moltke.

U. Liebe.
Møde i statsrådet fredag d. 4. april 1851.

Aar 1851, den 4de April, var Statsraadet samlet.
Hans Majestæts overordenlige Befuldmægtigede for Holsten, Hans
Excellence Grev Reventlow-Criminil var tilstede. Protokollen førtes af
Justitsraad Liebe.
Grev Criminil bemærkede, at da Hans Majestæt i det Allerhøieste
Manifest af 14. Juli f. A. havde udtalt at ville sammenkalde Mænd fra
Hertugdømmet Lauenborg for at høre dem angaaende Ordningen af
dette Hertugdømmes Forhold, og da det derfor vilde være nødvendigt
for Regjeringen at opfylde dette Tilsagn, hvortil den maatte ansees
bunden, blev Spørgsmaalet nu, hvorledes der vilde være at forholde i
bemeldte Henseende. Idet han herom ønskede at kjende Statsraadets
Anskuelse, yttrede han, at da han efter Ordfatningen i Manifestet
antog, at Meningen ikke var, at Notablerne for Lauenborg skulde raadslaae fælleds med Notablerne for de øvrige Statsdele, vilde han for sit
Vedkommende finde det hensigtsmæssigt, at de lauenborgske Notabler
først kom til at træde sammen, naar Spørgsmaalet om Holstens Stilling
i Monarkiet var ordnet. Det kunde nemlig ikke være Andet, end at det
Forhold, hvori Holsten stilles til Danmark, maa have betydelig Ind
flydelse paa Ordningen af Lauenborgs Forhold, og han vilde i denne
Henseende blot nævne det for Lauenborg meget betydende Militærspørgsmaal, af hvis Afgjørelse for Holstens Vedkommende det nødven
digt maatte afhænge, hvorledes der vilde blive at forholde for Lauen
borgs Vedkommende. Det forekom ham derfor, at man maatte udsætte
Forhandling med de lauenborgske Notabler angaaende alle saadanne
Spørgsmaal, som angaae Lauenborgs Forhold, dels til Monarkiet i
Almindelighed dels specielt til Holsten, indtil den forestaaende Nota-
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bel-Forsamling i Flensborg havde tilendebragt sine Forhandlinger, og
Holstens Forhold dernæst var bleven ordnet, hvorimod han mente, at
man gjerne kunde forinden lade de lauenborgske Notabler forhandle
om Ordningen af Lauenborgs indre Forhold. Han tilføiede, at det vist
nok vilde vække Anerkjendelse i Lauenborg, naar man lod det lauen
borgske Ridder- og Landskab bringe Mænd til Notabler i Forslag.
Statsraadet erklærede sig enigt med Grev Criminil og tiltraadte saa
ledes, at der med Hensyn til Sammenkaldelsen af Notabler for Lauen
borg forholdes paa den af ham foreslaaede Maade.
Det blev derefter bragt under Forhandling, hvilken Fremgangsmaade der vilde være at følge med Hensyn til de Resultater, hvortil
Notablerne kom, og blev det da i denne Henseende af Statsraadet i For
ening med Grev Criminil vedtaget, at det skulde paalægges Commissarius i den Orden, som vilde blive at udfærdige til ham, at indsende
bemeldte Resultater direkte til Hans Majestæt, samt at der ligeledes i
Convocationspatentet skulde herom indflyde en Tilkj endegi velse med
Tilføiende, at Hans Majestæt, efter at have fra Commissarius modtaget
hine Resultater, vilde underkaste disse Raadslagning med sine Organer
for de forskjellige Landsdele og derefter tage Beslutning.
I Forbindelse hermed blev det af Finantsministeren [Sponneck] sat
under Omhandling, om ikke Commissarius vilde være at bemyndige
til for Notablerne at udtale, paa hvilken Maade det Resultat, hvortil
disse kom, vilde af Hans Majestæt blive bragt til Virkelighed, i hvilken
Henseende Finantsministeren havde tænkt sig, at de Special-Forfatninger, ved hvilke Resultatet af Forhandlingerne vilde blive at føre ud
i Livet, bleve at octroiere af Kongen under Forbehold af Revision af
de først sammentrædende respective Landdage, saa at altsaa disse
Forfatninger ikke skulde træde endelig ilive, forinden de enkelte
Landsdele havde paa denne Maade faaet Leilighed til at yttre sig over
samme.
Efterat det i denne Anledning var af Grev Criminil blevet yttret, at
det syntes ham noget foregrebet og ikke nødvendigt allerede nu at fatte
Beslutning om saa vigtigt et Spørgsmaal som det, hvorledes Resul
taterne af Notablernes Forhandlinger skulde sættes ilive, forinden man
kjendte selve disse Resultater, og efterat Minister Tillisch og flere
andre af Statsraadets Medlemmer havde udtalt sig i samme Retning,
idet man fandt det misligt for Regjeringen at binde sig ved noget
bestemt Tilsagn i den af Finantsministeren antydede Retning, medens
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det derimod var ønskeligt at beholde frie Hænder i denne Henseende,
saalænge man kunde, vedtoges det, at der ikke vilde være at meddele
Commissarius nogen Bemyndigelse til at udtale sig angaaende det om
handlede Punkt, hvis Forhandling blev at udsætte, indtil ialtfald Com
missarius selv maatte forlange Instruction derom.
Udenrigsministeren [Reedtz] rettede det Spørgsmaal til Grev Cri
minil, om han ansaae det muligt, at de i Holsten værende tydske
Forbundstropper nu kunde undværes, og om han trøstede sig til, naar
disse bleve trukne bort og Forbundscommissærerne kaldte tilbage, at
opretholde Orden og Sikkerhed ved de Midler, der staae til hans Dis
position, uden at danske Tropper rykkede ind i Holsten.
Grev Criminil erklærede, at han, saaledes som Forholdene i Øieblik
ket vare, maatte besvare Udenrigsministerens Spørgsmaal benægtende,
og at han i hvert Fald vilde tilraade, at man afventede en Tid endnu,
inden man stillede Andragende om de tydske Troppers Tilbagekaldelse.
Udenrigsministeren [Reedtz] yttrede, at efter denne Erklæring var
der al Grund til netop at ønske, at Commissærerne og de tydske Trop
per bleve for det Første i Holsten.
Finantsministeren [Sponneck] maatte ansee det i høieste Grad vig
tigt, at under alle Omstændigheder Commissærerne og de tydske Trop
per bleve i Holsten, indtil Notablerne vare komne sammen og man
saae Virkningen af den Agitation, som dette sagtens vilde give Anled
ning til.
De fra Udenrigsministerens og Finantsministerens Side saaledes
skete Udtalelser bleve tiltraadte af Statsraadet.
Med Hensyn til de Forviklinger, som let kunde opstaae ved, at der
i de fra Hans Majestæt umiddelbart udgaaende Befalinger i Henseende
til Holsten fulgtes en forskjellig Politik fra Regjeringens, og da saadanne Forviklinger tildels allerede vare indtraadte ved de fra Hans
Majestæts Side stillede Fordringer med Hensyn til det holstenske Con
tingent, navnlig med Hensyn til Officersposternes Besættelse med
Danskfødte, fandt Statsraadet Anledning til at udtale sig for, at
Conseilpræsidenten ved passende Leilighed henleder Hans Majestæts
Opmærksomhed paa Nødvendigheden af, at der finder en overensstem
mende Fremgangsmaade Sted med Hensyn til de Skridt, der fra Allerhøistsammes Side gjøres i Henseende til Holsten, og den Politik, som
Allerhøistsammes Ministerium i Samklang med Hans Majestæt, har
stillet sig til Maal.
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Conseilpræsidenten [Moltke] lovede ved passende Leilighed at
udtale sig for Hans Majestæt i den saaledes ønskede Retning.
Efterat Grev Criminil derefter havde forladt Statsraadet, forelagde
Finantsministeren [Sponneck] den af begge Rigsdagens Thing ved
tagne Lov om Selveiendoms Indførelse paa det Staten tilhørende Bønder
gods, idet han androg paa Statsraadets Samtykke til denne Lovs Fore
læggelse til allerhøieste Sanction.
Flere af Statsraadets Medlemmer og navnlig Conseilpræsidenten
[Moltke], Justitsministeren [Bardenfleth] og Udenrigsministeren
[Reedtz] yttrede vel, at de havde adskillige Betænkeligheder ved denne
Lov og vilde have ønsket, at der paa et tidligere Stadium af Sagen,
inden Loven endnu var bleven endelig vedtagen af Rigsdagen, var
blevet givet Statsraadet fuldstændigere Leilighed til udførligen at
debattere Loven, men saaledes som Sagen nu forelaae, maatte de dog
fraraade, at Loven ikke nu sanctioneres, og Statsraadet meddelte der
efter sit Samtykke til, at Loven forelægges til allerhøieste Sanction.
Finantsministeren [Sponneck] bemærkede, at han var overbevist
om, at Statsraadet med ham vilde være enigt i Ønskeligheden af, at
der fra Regjeringens Side gjøres Noget for at vise Chefen for Handels
huset Hambro i London, C. Hambro, sin Paaskjønnelse af de Fortjene
ster, han har af Danmark ved den Maade, hvorpaa han i disse Aar er
kommen Landet tilhjælp ved Contraheringen af de tvende Statslaan, og
navnlig det første af disse. Ingen vilde bedre end Statsraadet kunne
vide at vurdere disse Fortjenester, og da det nu efter en Skrivelse fra
Grev Reventlow i London, som Finantsministeren havde ladet cirkulere
iblandt Statsraadets Medlemmer, og hvori Grev Reventlow som dansk
Gesandt og som Vidne til Hambroes fortjenstfulde Virksomhed for
Fædrelandet andrager paa, at der gives ham et Bevis paa Regjeringens
Anerkjendelse, syntes, at en arvelig Baron-Titel var den Naadesbevisning, som Hambro satte mest Priis paa, ønskede Finantsministeren at
erfare, om Statsraadet vilde med ham være enigt i, at han hos Hans
Majestæt udvirker Hambro en saadan Naadesbevisning.
Justitsministeren [Bardenfleth] bemærkede, at skjøndt det vel hidtil
havde været ham meget magtpaaliggende, at der ikke begyndtes med
saadanne Udnævnelser, fordi det let kunde gribe videre om sig med
disse end ønskeligt, vilde han dog, naar han saae hen til Hambroes
Fortjenester, og hvad der iøvrigt forelaae, ikke have Noget imod, at der
udvirkedes ham Titel som Baron, i hvilken Henseende han antog, at det
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fornødne Patent vilde blive at udfærdige igjennem Justitsministeriet.
Efterat derpaa flere af Statsraadets Medlemmer havde yttret sig,
erklærede Statsraadet sig enigt i, at der udvirkes Chefen for Handels
huset Hambro den af Finantsministeren foreslaaede Naadesbevisning,
dog med den Indskrænkning i Henseende til Baron-Titelens Arvelig
hed, at Titelen kun gaaer i Arv til hans ældste Søn og saa fremdeles
til ældste Søn af ældste Søn.
Indenrigsministeren [Rosenørn] bemærkede, at han havde mod
taget Beretninger fra Stiftamtmanden paa Island, hvoraf det fremgik,
at Stemningen deroppe var noget betænkelig, og at det vilde være for
nødent, med det Krigsskib, der skulde sendes derhen, og hvis Afgang
nu maatte paaskyndes, at lade nogen Soldatesque gaae derop. Han vilde
foreløbig kun nævne dette for Statsraadet, idet han nærmere skulde
lade de medtagne Beretninger cirkulere mellem Statsraadets Medlem
mer, ligesom han ogsaa nærmere vilde conferere med Krigsministeren
og Marineministeren om, hvorledes Alt hensigtsmæssigst kunde være
at indrette i den paagjældende Henseende.
Mødet blev derpaa hævet.
A. W. Moltke.

U. Liebe.
Møde i statsrådet tirsdag den 8. april 1851.

Aar 1851, den 8de April, var Statsraadet samlet. Conseilpræsidenten
var ved Sygdomsforfald forhindret fra at være tilstede. I hans Sted
førte Justitsministeren Forsædet. Protokollen førtes af Justitsraad
Liebe.
Efterat Udenrigsministeren [Reedtz] havde givet en Udsigt over de
seneste politiske Efterretninger, han havde modtaget fra Udlandet,
foretoges den fra et tidligere Statsraadsmøde udsatte Sag angaaende
Spørgsmaalet om, hvorledes der riide være at forholde med Hensyn
til Bekjendtgjørelse af den med Kongeriget Belgien afsluttede Conven
tion om gjensidig Udlevering af Forbrydere.
I Overensstemmelse med, hvad af Statsraadet dengang blev vedta
get, havde Justitsministeren indhentet en Betækning fra Generalprocureuren angaaende Sagen i dens Almindelighed, om nemlig hvorledes
der overhovedet ril være at forholde med Conventioners og Traktaters
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Bekjendtgjørelse, hvilken Betænkning senere tilligemed et Udkast til
en Kundgjørelse om den forommeldte Convention med Belgien havde
cirkuleret mellem Statsraadets Medlemmer.
Statsraadet fandt Intet at erindre imod det Resultat, hvortil Generalprocureurcn var kommet, at nemlig i Almindelighed den samme
Fremgangsmaade, som i Henseende til Conventioners og Traktaters
Kundgjørelse hidtil har været fulgt, ogsaa for Fremtiden bør iagttages,
saaledes at disse Conventioner og Traktater blive at bringe til offenlig
Kundgjørelse ved Bekjendtgjørelser fra det Ministerium, hvorunder
Sagen efter sin Beskaffenhed henhører, og i Henhold hertil vilde saa
ledes den foreliggende Convention blive, til Iagttagelse af vedkom
mende Øvrigheder, at bekjendtgjøre af Justitsministeriet, imod hvis
Udkast til en saadan Kundgjørelse Statsraadet Intet fandt at erindre.
Dernæst foretoges den islandske Forfatningssag, som forud havde
cirkuleret blandt Statsraadets Medlemmer.
De i Sagen af flere af Statsraadets Medlemmer afgivne skriftlige
Vota fremlagdes.
Efterat Indenrigsministeren [Rosenørn] foreløbigen havde bemær
ket, at hans Mening med de Grundtræk til en Lov om Islands Stilling
i Riget, som han havde ladet cirkulere, ikke havde været, at disse
skulde være Lovparagrapher, men at han kun havde villet dermed an
give det Materiale, som vilde være at benytte ved Lovens Udarbeidelse,
og at han navnligen ikke havde tænkt sig, at den i § 1 indeholdte Sæt
ning om Islands Realunion med Danmark skulde optages i Loven,
men at han alene havde opstillet denne Sætning som Noget, Regjerin
gen maatte gaae ud fra, blev det af Statsraadet, forinden man gik vi
dere i Sagens Discussion, vedtaget, at fra Regjeringens Side Begrebet
om Islands Rcalunions-Forhold til Danmark maatte bestemt fastholdes,
og at det paa ingen Maade kunde tilstedes den forestaaende islandske
Forsamling at omdebattere Existentsen af et saadant Realunions-Forhold, men at enhver Discussion i denne Retning burde afvises af den
Kongelige Commissarius, der derhos maatte bemyndiges til, hvis For
samlingen desuagtet indlod sig paa en saadan Discussion, da at opløse
Forsamlingen.
Indenrigsministeren bemærkede dernæst, at han gik ud fra, at der
vilde blive den forestaaende islandske Forsamling tvende Lovudkast at
forelægge. Det ene, (som tillige senere vilde være at forelægge Rigs
dagen), om Islands Forhold til Danmarks Rige og den danske Rigs-
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dag, skulde efter hans Mening dele sig i tre Afsnit, af hvilke det første
skulde udtale Grundlovens Gyldighed for Island med Undtagelse af de
særegne islandske Sager, det andet skulde angive Grændsen for de
Sager, der saaledes ikke vilde komme til at høre under Rigsdagens
Omraade, det tredie skulde omhandle Bestemmelserne for Islands Valg
til Rigsdagen. Det andet Lovudkast, der ikke senere vilde blive at fore
lægge Rigsdagen, skulde angaae de indre islandske Anliggender og
Althingets Stilling. Forsaavidt Justitsministeren i denne Henseende
havde udtalt sig for at tillægge Althinget en temmelig udstrakt com
munal Myndighed som et overordnet Provindsraad, da var Indenrigs
ministeren ogsaa tilbøielig til at gaae ind herpaa, men paa den anden
Side troede han ikke, at det gik an, saaledes som Justitsministeren
mente, at gjøre Althinget i alle Lovgivningssager til blot raadgivende,
hvorimod han antog, at man i de af disse Sager, der angik særegne
islandske Forhold, maatte indrømme Thinget en noget større Myn
dighed. Hvad Sammensætningen af Althinget angik, da troede han, at
Valgloven for den forestaaende islandske Forsamling kunde i den
Henseende væsenlig gjøres gjældende.
Indenrigsministeren foreslog nu, at de tre Ministre, hvem det nær
mest paaligger at have med de islandske Sager at gjøre, nemlig Ju
stitsministeren, Cultusministeren og han selv, skulde træde sammen
til Committee og tage Udkast til de tvende forommeldte Love under
Overveielse, og han mente da, at man derefter skulde lade begge Rigs
dagens Formænd og Folketingsmand, Professor Krieger træde sammen
med de til den forestaaende islandske Forsamling valgte herværende
Islændere for at yttre sig over Udkastene, inden Sagen paany foretages
i Statsraadet. Han tilføiede, at hans Mening var, at begge Udkastene
skulde om en Maaned sendes op til Island.
Indenrigsministeren bemærkede endvidere, at han til Commis
sarius ved den forestaaende islandske Forsamling tænkte at foreslaa
Stiftamtmand, Grev Trampe, men saaledes at denne kunde tage den
Assistance, han ønskede, og tillige i fornødent Fald substituere En for
sig som Commissarius.
Sluttelig tilbagekaldte Indenrigsministeren i Statsraadets Erindring,
at han tidligere havde urgeret paa, at der om Vinteren kom til at ligge
Garnison i Island, og det var i det Hele nu som før hans Mening, at
man med Hensyn til Island burde itide træde op med Kraft, hvis man
ikke senere vilde berede sig store Vanskeligheder.
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Cultusministeren [Madvig] bemærkede, at hans Tanke var den, at
man paa ingen Maade skulde indrømme Island nogen politisk Selv
stændighed, men vel derimod en stor faktisk. Paa den ene Side mente
han, at Rigsdagen maatte skille sig saameget som muligt af med Be
handlingen af islandske Sager, thi den Behandling, disse kunde faae
paa Rigsdagen, vilde dog i næsten alle Tilfælde kun blive formel, men
skille sig af med den saaledes, at Danmarks Høihedsret over Island
bliver aldeles utvivlsom, og ved Siden heraf haabede han, at det kunde
bringes dertil, at skjøndt Island fik Ret til at sende Repræsentanter til
Rigsdagen, der dog i Praxis ingen kom; paa den anden Side fandt
han, at man ikke skulde udtale nogen særegen islandsk lovgivende
Myndighed, men at der, ved Siden af at det i Theorien blev Kongen,
der udøvede den virkelige Regjeringsmyndighed paa Island, skulde i
Praxis indrømmes Islands raadgivende Myndighed stor Indflydelse.
I det Hele maatte han være af den Mening, at Island saameget som
muligt maatte stilles som Coloni.
Justitsministeren [Bardenfleth] bemærkede, at han, saaledes som
Cultusministeren nu havde udtalt sig, troede, at deres Anskuelser i
denne Sag stode hinanden meget nær. Et Hovedpunkt var for ham,
om man skulde overdrage Althinget lovgivende Myndighed for alle
Sager, som ikke kom ind under Rigsdagen, eller kun raadgivende. Som
han i sit skriftlige Votum nærmere havde udviklet, mente han, at man
paa ingen Maade burde tillægge Althinget en lovgivende Myndighed,
da dette vilde kunne lede til de allerstørste Forviklinger og Vanskelig
heder, idet det kunde faae Leilighed til at gjøre en saadan Myndighed
gjældende til Indgreb for den danske Overhøihedsret. Den lovgivende
Magt for Islands Vedkommende maatte for de Sager, som hørte under
Rigsdagen, være hos denne og Kongen i Forening; for de øvrige Sager
maatte den være hos Kongen alene, men der burde i disse Sager ind
rømmes Althingets raadgivende Myndighed den største Indflydelse.
Forsaavidt Indenrigsministeren var kommen tilbage paa den af
ham tidligere urgerede Nødvendighed af at lægge om Vinteren en Gar
nison paa Island, da maatte Justitsministeren nu som tidligere udtale
som sin Overbevisning, at det vilde være meget farligt at holde paa
Island om Vinteren en Besætning, saalænge der ikke havdes noget
fast Punkt, hvortil den kunde støtte sig, og vilde man skride til at have
militær Styrke deroppe om Vinteren, saa maatte der først anlægges et
Fort, og Befæstningen burde da ikke være ringere end en 100 Mand.
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Finantsministeren [Sponneck] skulde for sit personlige Vedkom
mende være meget tilbøielig til, netop som Forholdene nu stille sig paa
Island, at gaae over til ikke at lade Althinget i de indre islandske An
liggender dele den lovgivende Magt med Kongen, naar det endnu var
en res integra; men det var det ikke, efterat Althinget nu engang var
stillet lige med Provindsialstænderne, og efterat senere Reskriptet af
23. September 1848 var kommet til. Han bemærkede dernæst, at han
lagde nogen Vægt paa, at selv i de Sager, hvor Althinget ikke fik beslut
tende Myndighed, Thingets Betænkning først skulde indhentes.
Det vedtoges derefter, at Indenrigsministeren nærmere skulde for
mulere de tvende Lovudkast, som han paatænkte at forelægge den fore
staaende islandske Forsamling, og at Udkastene derefter skulde tilstil
les Justitsministeren og Cultusministeren, som da skulde meddele In
denrigsministeren deres Bemærkninger ved samme, hvorefter da først
Sagen paany skulde foretages i Statsraadet.
Finantsministeren [Sponneck] meddelte, at der imellem Danmark
og Mecklenburg var ved Kammerherre Wedel-Heinen, som dertil fra
dansk Side havde været committeret, sluttet en Postconvention, paa
hvilken der nu vilde blive erhvervet allerhøieste Approbation, idet
Generalprocureuren, hvis Betænkning var bleven indhentet, var med
Finantsministeren enig i, at denne Convention ikke behøvede at fore
lægges Rigsdagen.
Den fra et tidligere Møde udsatte Sag angaaende en Ansøgning fra
det sjællandske Jernbaneselskabs Plenarbestyrelse om, at der maa
blive givet Selskabet fornyet Tilsagn om Concession paa Fortsættelsen
af den Roskildske Jernbane til Korsør, foretoges paany.
I Henhold til, hvad Generalprocureuren, hvis Betænkning i Over
ensstemmelse med det tidligere Vedtagne nu var indhentet, havde
antaget, at der nemlig til Meddelelse af den forlangte Concession udfordredes en Lov, fandt Statsraadet, overensstemmende med Indenrigs
ministeren, at Concessionen ikke nu kunde meddeles, men samtykkede
i, at Hans Majestæts Approbation erhverves paa, at der, naar Jernbane
selskabets Bestyrelse ønsker det, vil blive den næste Rigsdag forelagt
et Lovforslag om Concessionens Meddelelse; og i Overensstemmelse
hermed vilde saaledes Supplicanterne nu være at give Besked.
Mødet blev derpaa hævet.
A. W. Moltke.

/ J. Liebe.

240

11. APRIL 1851

Møde i statsrådet fredag den 11. april 1851.

Aar 1851, den Ilte April, var Statsraadet samlet. Conseilpræsiden
ten var fremdeles ved Sygdomsforfald forhindret fra at være tilstede;
i hans Sted førte Justitsministeren Forsædet. Minister Tillisch havde
igaar tiltraadt en Reise til Slesvig og var saaledes fraværende. Proto
kollen førtes af Justitsraad Liebe.
Udenrigsministeren [Reedtz] oplæste en Skrivelse fra Grev BilleBrahe i Wien, hvori denne erklærer sig villig til at overtage det ham
tiltænkte Hverv som Commissarius ved den forestaaende Forsamling
af Notabler. Udenrigsministeren bemærkede derhos, at han agtede at
remplacere Grev Bille-Brahe under hans Fraværelse fra Wien med
Grev W. Piessen.
Statsraadet maatte ansee det ønskeligt, at Grev Bille-Brahe saasnart som muligt kom her til Staden og overdrog Udenrigsministeren
at drage Omsorg herfor.
Et Udkast til det Reskript, hvorved Notablerne skulle indkaldes,
fremlagdes, efterat det allerede forud havde cirkuleret mellem Stats
raadets Medlemmer.
Statsraadet tiltraadte de Redaktionsforandringer, som under Sa
gens Cirkulation vare bievne antydede, kun med Undtagelse af at Or
dene »og Grundlag« skulde bibeholdes. Statsraadet ansaae det derhos
rettest, at der umiddelbart til hver især af Notablerne afgik et aller
høieste Reskript om Indkaldelsen, i hvilken Anledning det fremlagte
Udkast vilde være at ændre i Formuleringen. Forsaavidt det under
Sagens Cirkulation var bragt i Forslag, at den vedtagne Plan for Mo
narkiets fremtidige Ordning skulde vedføies Reskriptet, da blev det i
Henhold til den skriftlige Votering, hvorefter der var Pluralitet for, at
Planen ikke skulde vedlægges, til hvilken Pluralitet Conseilpræsiden
ten havde sluttet sig, bestemt, at Planen først ved Commissarius skulde
forelægges Notablerne. Endelig besluttede Statsraadet, at det forelagte
Udkast vilde, saaledes som det nu foreløbigen var vedtaget, være at
tilstille Grev Reventlow-Criminil, og forsaavidt han da ikke maatte
være enig i samme, vilde Sagen derefter nærmere være at foretage i et
Statsraadsmøde, hvortil han tilkaldtes.
Hvad Commissarii Stilling angik, da udtalte Statsraadet sig derhen,
at den, saaledes som allerede tidligere vedtaget, skulde bestaa i at
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lede Forhandlingerne, og med Hensyn hertil fandt Statsraadet, at det
ikke vilde behøves, at Notablerne valgte nogen Formand.
Et Conseilpræsidenten tilhændekommet allerhøieste Reskript af
8de April, hvorved Hans Majestæt, da Geheimeconferensraad Tillisch
indtil videre er bleven dispenseret fra de ham som Chef for Kabinetssecretariatet og fungerende Kabinetssecretær paahvilende Forretnin
ger, og disse foreløbig ere overdragne til Kammerherre Lunding, anmo
der om saavidt muligt at indrette det saaledes, at Kammerherre Lun
ding kun i de Tilfælde, hvor Hans Majestæt selv tager Sæde i Stats
raadet, kaldes til at føre Protokollen i samme, blev fremlagt og oplæst.
Statsraadet besluttede i den Anledning, at der skulde for Hans
Majestæt andrages paa, at Justitsraad Liebe erholder Constitution
som Statsraadssecretær, og at det forbeholdes, dersom Constitutionen
skulde blive af længere Varighed, da at indkomme med nærmere For
slag om den pecuniære Godtgjørelse, der kunde tilstaaes ham.
Mødet blev derpaa hævet.

A.W. Moltke.
/ J. Liebe.

Møde i statsrådet tirsdag d. 15. april 1851.
Aar 1851, den 15de April, var Statsraadet samlet. Conseilpræsiden
ten og Minister Tillisch vare fraværende. Justitsministeren førte For
sædet. Protokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Udenrigsministeren [Reedtz] forelæste en Depeche fra Gesandten i
Petersborg, hvori Successionssagens Stilling berørtes.
Indenrigsministeren [Rosenørn] foredrog et Udkast til en foreløbig
Lov indeholdende nogle Bestemmelser om Handel og Skibsfart paa
Island.
Efterat have givet en historisk Udsigt over de Foranstaltninger,
som i de forskjellige Perioder vare fra Regjeringens Side trufne med
Hensyn til den islandske Handel og Skibsfart, bemærkede han, at Al
thinget indgav i 1845 en Petition om Forandring i Handelsforholdene
og i 1849 indkom med et fornyet Andragende herom, men at Sagen,
efter saaledes siden 1845 at have været under Regjeringens Behandling,
ikke endnu var ført til noget Resultat. Med den Misstemning paa Is
land, som herved maatte fremkaldes, forenede sig Frygten for, at
16
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Sagen, ved at komme ind under Rigsdagens Omraade, vilde bringes til
en for selve Island mindre gunstig Afgjørelse, og Indenrigsministeren
troede, at det vilde virke skadeligt paa Stemningen i Island, naar Re
gjeringen ikke nu skred ind med en foreløbig Lov, af hvis Bestemmel
ser Islænderne kunde see, at Landet kunde vente en moderat Behand
ling i Handelssager. Det vilde efter hans Overbevisning bidrage betyde
ligt til at berolige Islænderne, naar de Bestemmelser, der indeholdes i
det af ham forelæste Udkast, træde foreløbigt i Kraft, og navnlig vilde
dette virke heldigt paa Stemningen i Reykjavig, Mødestedet for den
forestaaende islandske Forsamling, da denne By især vilde komme til
at drage Fordel af Udkastets Bestemmelser. Lod Regjeringen derimod
ikke nu en saadan provisorisk Lov emanere, var der al Udsigt til, at
Sagen ialtfald ikke før i 1853 vilde blive bragt til noget Resultat, og
dette kunde han ikke Andet end ansee uheldigt. Han troede ogsaa, at
det, naar man saae hen til den politiske Side af Sagen, de i Øieblikket
stedfindende særegne Forhold, navnlig ogsaa den forestaaende Sam
mentræden af Forsamlingen i Reykjavig, kunde siges, at der er en paa
trængende Nødvendighed tilstede for at lade udkomme en saadan pro
visorisk Lov, der derhos var støttet ved Althingets ældre Indstillinger,
og at her saaledes den Betingelse haves, som Grundloven kræver til en
provisorisk Lovs Udstedelse.
Endelig bemærkede Indenrigsministeren endnu, at den af Regje
ringen besluttede Oversendelse af en militær Styrke til Island vilde,
naar den foreslaaede provisoriske Lov emanerede, finde sin Motivering
i Hensynet til at, naar den traadte i Kraft, vilde det kunne ventes, at
Reykjavig blev Samlingsstedet for et større Antal fremmede Skibe, me
dens det derimod ellers blev vanskeligt at motivere hiin Foranstalt
ning.
Finantsministeren [Sponneck] bemærkede, at han paa det Bestem
teste maatte erklære sig imod Emanationen af den af Indenrigsministe
ren foreslaaede provisoriske Lov. Det vilde nemlig med Hensyn til de
Punkter i denne, som henhøre under Rigsdagens Competence, efter
hans Mening ikke kunne lade sig forsvare ligeoverfor Grundloven at
lade dem træde i Kraft som provisoriske Lovbestemmelser, da den for
dem paaberaabte paatrængende Nødvendighed ikke kan erkj endes at
være tilstede. Han vilde i denne Henseende afsee fra selve Bestemmel
sernes reelle Indhold, skjøndt han iøvrigt for sit eget Vedkommende
heller ikke i dette kunde see nogen paatrængende Nødvendighed for
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en provisorisk Lovs Emanation, da det er noget ganske Andet og Mere,
som Islænderne vente, og som Handelen trænger til, end de Bestem
melser af ringe Omfang, som Lovudkastet indeholder, men han vilde
kun holde sig dertil, dels at Sagen allerede, medens den sidste Rigs
dag var samlet endnu, var ligesaa moden til Forelæggelse af et Lovud
kast for denne som nu til at udgaae som provisorisk Lov, og dels at
der ikke i Øieblikket er forhaanden nogensomhelst paatrængende Nød
vendighed, der ikke, medens Rigsdagen var sammen, kunde have været
forudseet. Han maatte derfor under disse Omstændigheder ansee det i
høieste Maade urigtigt og aldeles utilraadeligt at lade det af Indenrigs
ministeren forelagte Lovudkast udgaae som provisorisk Lov, medens
han derimod troede, at Indenrigsministeren vilde for en Del kunne
naae ad den administrative Vei, hvad han havde tilsigtet ved nogle af
Udkastets Bestemmelser.
Indenrigsministeren [Rosenørn] kunde ikke erkjende, at Sagen
havde, medens Rigsdagen var samlet, været saaledes bearbeidet, at et
Lovudkast kunde være denne forelagt, thi flere Oplysninger, hvorpaa
der maatte lægges megen Vægt, vare først nu komne tilstede. Foruden
at der saaledes ved Suppleringen af de tidligere Forarbeider var siden
Rigsdagens Ophør indtraadt noget Nyt i Sagen, var dette Samme ogsaa
Tilfældet med Hensyn til den politiske Nødvendighed, idet der fra
Stiftamtmanden paa Island nu er kommet en Beretning, som tyder
paa, at Stemningen der har taget en betænkelig Vending. Forsaavidt
det dernæst var bleven sagt, at Islænderne vente noget ganske Andet
end de mindre væsenlige Bestemmelser, som Lovudkastet gaaer ud
paa, da maatte Indenrigsministeren bemærke, at han ansaae det for
vist, at den islandske Handel aldrig vilde kunne ordnes paa det Grund
lag, hvorfra man i Althingets Petition af 1845 var gaaet ud, og han
maatte derhos udtale det som sin fuldstændige Overbevisning, at hvad
der indeholdtes i hans Lovudkast var det Eneste, der nu og i en meget
lang Række af Aar kan gjøres for den islandske Handel, og det, hvor
paa der i Reykjavig lægges megen Vægt, ligesom Regjeringen ogsaa
ved at gaae den Vei, han i Lovudkastet havde valgt, sikkrer sig Ad
gangen til at gjøre, hvilke Skridt den i Fremtiden vil med Hensyn til
Varetilførselen til Island. Naar endelig Finantsministeren havde paa
peget den administrative Vei som den, ad hvilken man kunde opnaae
en Del af det ved Lovudkastet Tilsigtede, da kunde der efter Inden
rigsministerens Mening Intet gjøres ad denne Vei.
16®
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Finantsministeren [Sponneck] henholdt sig til sit Tidligere, idet
han yderligere urgerede, at der ikke var indtruffet een eneste uforudseet Omstændighed, som kunde gjøre den paagjældende provisori
ske Lov paatrængende nødvendig, i hvilken Henseende den senest ind
løbne Beretning fra Stiftamtmanden ikke kunde paaberaabes, da
Stemningen paa Island i Forhold til denne Sag ikke er noget Nyt,
ligesom Finantsministeren paa den anden Side heller ikke kunde indsee, at der med Hensyn til Stemningen hos Islænderne skulde kunne
vindes det Allermindste, ved at den foreslaaede Lov emanerede.
Justitsministeren [Bardenfleth] vilde have fundet det overmande
ønskeligt, at der kunde være gjort Noget fra den danske Regjerings
Side for at afhjælpe de Klager, som af Islænderne i en lang Aarrække
have været førte over de Baand, som hvile paa den islandske Handel,
og med Hensyn til hvilke Althingets Oprettelse ikke havde havt den
ringeste Forandring tilfølge. Men i hvor meget han end ønskede, at der
kunde gjøres Noget i den af Indenrigsministeren foreslaaede Retning,
kunde han ikke nægte, at hvis han var Indenrigsminister, vilde han
paa ingen Maade driste sig til at tage det Ansvar paa sig, nu at udgive
en saadan provisorisk Lov som den, hvorom her var Spørgsmaal, i
hvilken Henseende han fremhævede, at et saadant Skridt vilde være
saameget betænkeligere, som Forhandlingerne om en Forandring i de
islandske Handelsforhold nu have staaet paa i saa mange Aar, og som
den nuværende Tilstand ikke kan siges at være ødelæggende for Is
land, medens den foreslaaede provisoriske Lov vilde paa den ene Side
have meget indgribende Følger for den danske Handel paa Island, og
det paa den anden Side efter hans Mening ikke var sikkert, at alle
dens Bestemmelser vilde medføre klar Fordel for Island. Idet han der
hos tilføiede, at Betænkelighederne ved en slig provisorisk Lov for
øgedes endnu dobbelt ved, at det ikke vilde kunne undgaas oplyst, at
Sagen havde været saa temmelig forberedet til at forelægges den sidste
Rigsdag, tiltraadte han derfor Finantsministerens Votum.
Indenrigsministeren [Rosenørn] bemærkede, at han for sin Del
ikke havde fjerneste Betænkelighed ved at overtage Ansvaret for at
lade en saadan provisorisk Lov udgaae, og at han følte sig overbevist
om, at den vilde være gavnlig for Island og ikke skadelig for Danmark.
Efterat dernæst de Betænkeligheder, der allerede vare gjorte gjældende imod at lade den foreslaaede provisoriske Lov emanere, vare
bievne yderligere støttede af Cultusministeren [Madvig], Minister C lau-
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sen og Marineministeren [van Dockum], erklærede Indenrigsministe
ren [Rosenørn], at han, da han saae, at Stemningen i Statsraadet var
afgjort imod at lade Loven udgaae som provisorisk, opgav sit Forslag
herom, uden derover at forlange nogen Afstemning, hvorimod han an
drog paa, at Loven i Udkast maatte bringes til den forestaaende island
ske Forsamlings Kundskab, hvorved dog vilde opnaaes Noget af, hvad
han havde havt for Øie.
Forinden imidlertid nogen Bestemmelse herom toges, fandt Stats
raadet, at det først burde underkastes nærmere Overveielse og For
handling, om det, hvis der skulde forelægges den islandske Forsam
ling og derefter siden Rigsdagen noget Lovarbeide angaaende Handel
og Skibsfart paa Island, ikke vilde være unødvendigt, at man ei ind
skrænkede sig til Enkeltheder, men forelagde en hel ny Ordning af de
paagjældende Forhold, og med Hensyn hertil udsattes Sagen til et
senere Møde.
Mødet blev derpaa hævet.

A.W. Moltke.

/ J. Liebe.

Møde i statsrådet lørdag d. 19. april 1851.

Aar 1851, den 19de April, var Statsraadet samlet. Conseilpræsiden
ten, Finantsministeren, Udenrigsministeren og Minister Tillisch vare
fraværende. Justitsministeren førte Forsædet. Protokollen førtes af
Justitsraad Liebe.
Protokollerne for Statsraadets Møder fra d. Ilte Februar til d. 30te
Marts, begge incl., bleve, med Undtagelse af de i Protokollerne for den
18de og 21de Februar indeholdte Beretninger om Finantsministerens
Mission til Wien, hvilke Beretningers Oplæsning forbeholdtes til et
Møde, hvor Finantsministeren selv var nærværende, oplæste og ved
tagne.
Mødet blev derpaa hævet.

A. W. Moltke.
tJ. Liebe.
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Møde i statsrådet onsdag d. 23. april 1851.

Aar 1851, den 23de April, var Statsraadet samlet. Conseilpræsiden
ten og Minister Tillisch vare fraværende. Justitsministeren førte For
sædet. Protokollerne for Statsraadets Møder fra 1ste April til 19de
s. M., begge incl., bleve forelæste og vedtagne. Justitsraad Liebe førte
Protokollen.
Udenrigsministeren. [Reedtz] gav en Udsigt over de senest mod
tagne politiske Efterretninger fra Udlandet og forelæste dernæst en
Skrivelse fra Minister Tillisch, hvori denne, efter at være bleven af
Udenrigsministeren confidentielt gjort bekjendt med de forskjellige
Anker, som fra Udlandets Side fremsættes med Hensyn til Regjerin
gens Fremgangsmaade i Slesvig, meddeler endel Oplysninger og Be
rigtigelser i denne Anledning. Udenrigsministeren forbeholdt sig der
hos i næste Statsraadsmøde at meddele, hvorledes han antog, at denne
Meddelelse fra Minister Tillisch hensigtsmæssigst kunde være at be
nytte.
En Skrivelse fra Grev Reventlow-Criminil ledsaget af de Bemærk
ninger, han havde fundet Anledning til at gjøre ved det ham af Con
seilpræsidenten meddelte, af Statsraadet foreløbigt vedtagne Udkast til
det Reskript, hvorved Notablerne skulle indkaldes, fremlagdes og op
læstes.
Hvad angik det første af Grev Criminil berørte Punkt, om der skal
udfærdiges et Reskript til hver især af Notablerne, eller om der skal
udstedes eet Reskript til hver Landsdels Notabler under Eet, da vare
vel Meningerne i Statsraadet delte om, hvilken af disse Former der
helst maatte benyttes, men Statsraadet var imidlertid enigt i, at hvis
Grev Criminil skulde lægge nogen sær Vægt paa, at det sidstnævnte
Alternativ følges, skulde man ikke modsætte sig dette.
Forsaavidt Grev Criminil dernæst havde ønsket Udtrykket »For
handling angaaende de omstridte Punkter« i Udkastets 2den Passus
undgaaet, da havde Statsraadet Intet at erindre imod, at denne Passus
omredigeredes paa den af ham attraaede Maade.
Naar Grev Criminil endelig havde ment, at Udkastets 3die Afsnit
burde indskrænkes til Tilkjendegivelsen om, at en Plan for Monar
kiets fremtidige Ordning vilde blive Notablerne forelagt, og at saaledes
hele Resten af dette Afsnit burde bortfalde, da kunde vel Statsraadet
paa ingen Maade være enigt med Grev Criminil i de Motiver, hvorpaa
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han støttede Ønsket om denne Udeladelse, og det blev derhos fra nogle
Statsraadsmedlemmers Side anseet betænkeligt at gjøre den attraaede
Concession, efterat den paagjældende Del, som Grev Criminil ønskede
udeladt, nu engang var kommet ind i Udkastet. Flertallet af Stats
raadets Medlemmer saae imidlertid dog ingen Nødvendighed i at frem
hæve i Reskriptet de Forudsætninger, paa hvilke den udarbeidede Plan
for Monarkiets Ordning er bygget, og idet de antoge, at den hertil sig
tende Passus i Udkastet kunde uden Skade falde bort, tiltraadte de
forsaavidt det Resultat, hvortil Grev Criminil var kommet, skjøndt de
med Mindretallet af Statsraadets Medlemmer meget maatte forvare sig
imod hans Motiver dertil. Men idet Statsraadet saaledes gjorde Grev
Criminil denne Concession, antoges det tillige efter selve Indholdet af
hans Bemærkninger, at han dermed vilde finde sig tilfredsstillet, og i
Overensstemmelse hermed vilde saaledes det sidste Punktum i det paa
gjældende Afsnit være at bibeholde uforandret.
Udenrigsministeren [Reedtz] henledede dernæst Opmærksomheden
paa Vigtigheden af at være beredt paa at kunne sammenkalde Notab
lerne saa tidligt som muligt, og blev Statsraadet i denne Henseende
foreløbigen enigt om, at den 10de Mai vilde være den tidligste Dag, de
kunde komme til at træde sammen, og at Sammenkaldelsesdagen paa
den anden Side ikke burde ansættes senere end til den 15de Mai, men
at den endelige Bestemmelse af Dagen skulde udsættes til Grev BilleBrahes nær forestaaende Ankomst.
Det kom derefter under Spørgsmaal, hvilke Diæter der ’silde være
at tillægge Notablerne.
I denne Anledning vedtog Statsraadet, at Diæternes Størrelse kunde
være at bestemme til samme Beløb, som i sin Tid af Regjeringen var
paatænkt for de Mænd, der skulde træde sammen ifølge Reskriptet af
28de Januar 1848.
Finantsministeren [Sponneck] forelagde cn efter Forslag af Gouvernementet for de dansk-vestindiske Besiddelser udarbeidet Organi
sationsplan for Hærstyrken i bemeldte Besiddelser, idet han bemær
kede, at denne Plan, angaaende hvilken han havde corresponderet med
Krigsministeren, kun var bestemt til af Hans Majestæt at approberes
til at gjælde indtil videre, da nogen endelig Plan for den vestindiske
Hærstyrke først kunde vedtages, naar Armee-Organisationen var be
stemt.
Krigsministeren [Hansen] yttrede, at han ved de Bemærkninger,
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som han i denne Sag havde meddelt Finantsministeren, havde troet at
maatte tage væsenligt Hensyn til det Økonomiske.
Marineministeren [van Dockum] bemærkede, at han vilde finde
det hensigtsmæssigt, at der ansattes en Artilleriofficer ved den vest
indiske Hærstyrke, da der dog findes et betydeligt Materiel paa Øerne.
Han kunde derhos ikke Andet end antage, at den i den forelagte Plan
i Udsigt stillede Tilladelse for enkelte Officerer til at forblive ved den
vestindiske Hærstyrke udover den reglementerede Tid af 4 Aar ikke
er ønskelig.
Finantsministeren [Sponneck] gjorde i denne sidstnævnte Hen
seende opmærksom paa Nødvendigheden af, at Bestyrelsen ikke havde
Hænderne bundne, naar der var en Officer, som den særdeles ønskede
at beholde paa Øerne udover de 4 Aar.
Statsraadet tiltraadte, at der erhverves allerhøieste Approbation
paa den forelagte Plan.
I Anledning af, at Finantsministeren, med Hensyn til at Minister
Tillisch i en Skrivelse til ham havde yttret, at han agtede at andrage
hos Hans Majestæt paa Emanationen for Slesvig af en Pensionslov og
en Lov om Embedsmænds Forpligtelse til i Livrente-Anstalten at sikkre
deres Enker Overlevelsesrente, begge Love i det Væsenlige overens
stemmende med de tilsvarende for Kongeriget nylig emanerede, øn
skede at erfare, om Statsraadet fandt, at derved kunde være noget
Betænkeligt, blev det af Statsraadet udtalt, at det maatte ansees ønske
ligt, at Minister Tillisch fortiden ikke foretog noget Skridt i den paagjældende Retning.
Indenrigsministeren [Rosenørn] refererede en Althings-Sag om
Gjenforening af Norder- og Sønder-Thingø Sysler.
Statsraadet fandt Intet imod de paagjældende Jurisdictioners Gjen
forening at erindre.
Mødet blev derpaa hævet.

A. W. Moltke.
IJ. Liebe.
Møde i statsrådet lørdag d. 26. april 1851.

Aar 1851, den 26de April, var Statsraadet samlet. Indenrigsmini
steren var ved Upasselighed forhindret fra at være tilstede. Ligeledes
vare Cultusministeren og Minister Tillisch fraværende. Protokollen
førtes af Justitsraad Liebe.
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Finantsministeren [Sponneck] satte under Overveielse, hvorvidt
der fra Regjeringens Side kunde være at foretage regressive Foran
staltninger mod den Hamborgske Journal-Presse og da navnlig imod
de 3 Blade: Børsenhalle, Correspondenten og Hamburgische Nach
richten. Han bemærkede i saa Henseende, at det vel kunde ansces tem
melig klart, at der ikke vilde kunne komme Noget ud af at nedlægge
et Forbud mod disse Blade og forfølge dette ad judicial Vei, da deres
Indhold næppe er af den Beskaffenhed, at der vil kunne ventes at faae
Dom over dem. Spørgsmaalet blev altsaa om, hvad der ad den admini
strative Vei var at gjøre. I denne Henseende antog han nu vel ikke,
at Regjeringen kunde være berettiget til aldeles at nægte dem Ret til
at forsendes med Posterne, det vilde i hvert Fald være meget tvivlsomt,
om der kunde tilkomme Regjeringen Ret hertil; men derimod ansaae
han det klart, at man maatte kunne nægte dem den qvalificerede Post
forsendelsesret, der bestaaer i, at Postcontoirerne paatage sig at være
Commissionærer for Bladene ved at modtage Abonnement, indkræve
Betalingen og staae til Ansvar for denne. Det var imidlertid et Spørgs
maal, om, hvis man nægtede den qvalificerede Postforsendelsesret, en
saadan Foranstaltning ikke vilde komme til at gaae ud over Bladenes
Abonnenter, thi som Sagerne staae, er det sikkert, at man her i Landet
ikke kan undvære de hamborgske Blade, og det vilde saaledes blive
Abonnenterne, der kom til at betale det høiere Udgifts-Beløb, som Næg
telsen af den qvalificerede Postforsendelsesret vilde medføre for Bla
dene. Generalpostdirecteuren havde derfor ogsaa anseet cn slig Foran
staltning som en halv og uhensigtsmæssig Forholdsregel, og denne
Mening maatte Finantsministeren i det Hele tiltræde, saalænge der ikke
i Hamborg er et større Presse-Organ, som der var Udsigt til at kunne
vinde ved at nægte hiine 3 Blade den qvalificerede Postforsendelsesret;
thi var der et saadant Organ, da stillede Sagen sig anderledes. Finants
ministerens Forslag vilde derfor, da han dog maatte ansee det meget
ønskeligt, om der kunde gjøres Noget imod den hamborgske Presse,
og da »Børsenhalle« ikke fortiden kunde undværes her i Landet, me
dens det paa den anden Side maaske turde være mindre forsigtigt at
ramme ved en regressiv Foranstaltning »Correspondenten«, naar »Bør
senhalle« ikke medtoges og saaledes at udsætte sig for, at »Correspon
denten« antog en aldeles bitter Tone mod Danmark, komme til at gaae
ud paa, at man foreløbigen i Øieblikket ialtfald indskrænkede sig til
at nægte »Hamburgische Nachrichten«, der er det af de tre nævnte
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Blade, som har det ringeste Abonnementantal her i Landet, og for
hvilket Blad Nægtelsen af den qvalificerede Postforsendelsesret vel
kan antages at ville blive mest følelig, denne Ret, men at man tillige
igjennem den danske Gesandt i Hamborg lod de to andre Blade true
med, at man, hvis de ikke forandrede Tone, vilde see sig nødsaget til
at tage en lignende Forholdsregel imod dem; thi skjøndt en saadan
Trudsel vel ikke under de nærværende Forhold vilde kunne effectueres
imod »Børsenhalle«, kunde maaske dog Trudselen have sin Virkning.
Statsraadet billigede, at man gik tilværks i den af Finantsministe
ren foreslaaede Retning.
Conseilpræsidenten [Moltke] fremlagde Udkastet til ConvocationsReskriptet for Notablerne, saaledes som dette Udkast nu var i Henhold
til det i sidste Statsraadsmøde Vedtagne og efter nærmere Conference
med Grev Criminil blevet omformuleret. Han bemærkede derhos, at
Grev Criminil insisterede paa, at i sidste Punktum af 3die Passus Or
dene »med Kronen Danmark uadskilleligt forbundne« og »Vort tydske
Forbundsland« udgik.
Finantsministeren [Sponneck] bemærkede, at saavidt han havde
forstaaet Grev Criminil, frygtede denne for, at det, hvis de paagjældende Ord bleve staaende, skulde faae Udseende af, som om Kongen
vilde afskjære noget af den Discussion, som efter Projectet skulde hol
des aaben. Skjøndt uenig i dette Motiv maatte Finantsministeren dog
i Resultatet være enig med Grev Criminil og ansee det rigtigt, at hele
sidste Punktum af 3die Passus udgik. Det forekom ham nemlig, at naar
man engang var kommet til det Resultat at forelægge et bestemt Pro
ject for Notablerne, var det ønskeligt og tillige consequentest, at Sam
menkaldelses-Reskriptet blev saa kort og lidet indholdsrigt som muligt.
Ved at lade det paagjældende Punktum udgaae bortgaves Intet, medens
man derimod ved at lade det blive staaende kunde berede sig Uleiligheder og navnlig maaske give de holstenske Notabler, hvis Omstæn
dighederne maatte lade dem fortryde, at de havde erklæret sig villige
til at møde i Notabelforsamlingen, en Grund til at komme bort fra
dette deres Løfte, Noget, som han for sit Vedkommende ansaae det i
høieste Maade vigtigt at søge undgaaet. Selv afseet fra Grev Criminils
Ønske i den omhandlede Henseende stemmede han saaledes for, at
hiint Punktum bortfaldt.
Justitsministeren [Bardenfleth] bemærkede, at han for sit Ved
kommende fandt ikke ringe Betænkelighed ved at lade den omhand-
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lede Passus bortfalde og saaledes nu atter som stedse tidligere søge at
undgaae Udtalelsen af, at Slesvig fra vor Side ansees uadskilleligt for
bundet med Danmark.
Udenrigsministeren [Reedtz] bemærkede, at Grev Criminil Intet
havde imod Tanken, at Slesvig er uadskilleligt forbundet med Kronen
Danmark, men at hans Indvendinger vare rettede mod Beleiligheden af
denne Tankes Udtalelse i Sammenkaldelses-Reskriptet, og hvad angik
Fremhævelsen af Holstens Qualitet som tydsk Forbundsland, da fandt
Grev Criminil, at den vilde see ud, som om det laae den danske Regje
ring paa Hjerte, at styrke hiin Qualitet, medens dog Ideen i Projectet
er en anden. For sit Vedkommende fandt Udenrigsministeren det paa
gjældende Punktum overflødigt og stemmede for, at det udgik.
Minister Clausen kunde vel tiltræde Grev Criminils Anskuelse om,
at Ordene »uadskilleligt forbunden med Kronen Danmark« helst maatte
udelades, for at undgaae at det skulde see ud, som om der ikke skulde
arbeides hen paa at gjøre Holsten ligesaa uadskilleligt forbunden med
Danmark. Men derimod saae han, naar hiine Ord faldt bort, ingen
Grund imod at betegne Holsten som tydsk Forbundsland, hvorved
netop den forskjellige Stilling fra Slesvigs, som Holsten kommer til at
indtage i Monarkiet, motiveres. Noget andet var det imidlertid at lade
det hele paagjældende Punktum udgaae.
Conseilpræsidenten [Moltke] mente, at Rigtigheden af den Tanke,
der var udtalt i de Ord, som Grev Criminil ønskede at skulle udgaae,
var saa anerkjendt, at der i Realiteten Intet tabtes ved, at de udgik i
det paagjældende Reskript, hvor de dog mindre vare paa deres Plads.
Krigsministeren [Hansen] stemmede ligeledes for, at det paagjæl
dende Punktum udgik.
Det vedtoges derefter, at hele det omhandlede Punktum skulde
udgaae.
Fremdeles vedtoges, at der til Slutningen af det umiddelbart forud
gaaende Punktum skulde føies: »og navnlig Hertugdømmet Slesvigs
Stilling i dette.« Endelig vedtoges ogsaa, at Slutningen af den følgende
Passus skulde omredigeres derhen: »lade Os Sagen foredrage ved Vore
Regjeringsorganer for de forskjellige Landsdele.«
Krigsministeren [Hansen] gjentog sit tidligere udtalte Ønske om,
at Ordet »Grundlag« i Begyndelsen af Udkastets 3die Passus maatte
udgaae, idet han bemærkede, at der forekom ham at ligge noget altfor
bindende i dette Udtryk, og at den i Projectet indeholdte Ordning af
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Militærvæsenet vilde, hvis den i sin Tid skulde blive vedtaget, gjøre
det ham umuligt længere at være Medlem af Statsraadet.
Finantsministeren [Sponneck] gjorde opmærksom paa, at »Grund
lag« netop var det Udtryk, som med Hensyn til Projectet var accepteret
af Østerrig og Preussen, og som havde været benyttet under hele den
aktmæssige Forhandling. Det forekom ham dernæst, at efterat Krigs
ministeren nu engang havde vedtaget Projectet som Basis for Notab
lernes Forhandlinger, maatte han nu ogsaa afvente disses Slutning.
Krigsministeren [Hansen] var vel enig i, at Tidspunktet for ham
til definitivt at dissenticre først var der, naar Notablerne havde afgivet
deres Betænkning, og Resultatet derefter skulde blive, at Holsten fik et
særskilt Hærvæsen, og han vilde da ogsaa, idet han troede en saadan
Ordning stridende mod Kongens Interesse, see sig nødsaget til at ud
træde af Statsraadet. Men han kunde dog ikke Andet end ønske, at
det af ham nævnte Udtryk udgik af Udkastet.
Efterat det var blevet fremhævet paa den ene Side, at Krigsministe
ren dog med Hensyn til sin Anskuelse ikke vilde i Realiteten opnaae
Noget, ved at Udtrykket »Grundlag« udelades, og paa den anden Side
at dette Udtryk havde sin store Betydning, forsaavidt derved betegnes,
at der i Projectet er nogle Grundtræk, som maae ansees for faste og
givne, vedtog Statsraadet, at det skulde have sit Forblivende ved den
tidligere Beslutning, og at altsaa det omhandlede Udtryk skulde blive
staaende.
Udenrigsministeren [Reedtz] forelæste et Brev fra Grev Bille-Brahe,
hvoraf fremgik, at det var ønskeligt, at Notablerne kom sammen saa
hurtigt som muligt.
Det blev i denne Anledning vedtaget, at der skulde drages Omsorg
for, at Udfærdigelsen af alle Convocations-Reskripterne forberedtes
saaledes, at de straks, naar Sammenkaldelsesdagen blev bestemt, kunde
forsynes med Hans Majestæts Underskrift.
I Forbindelse med den i forrige Statsraadsmøde tagne Bestemmelse
om, at Diæterne for Notablerne under Opholdet i Flensborg skulde
fastsættes til 6 Rbd., vedtoges, at disse Diæter ogsaa skulde gjælde for
Hen- og Tilbagereisen, og at Befordringsudgifterne skulde godtgjøres
efter Regning, med Hensyn til hvilke samtlige Punkter Grev Criminil
og Minister Tillisch forudsattes at ville være enige med Statsraadet.
Om hvorledes Diæter og Befordringsudgifter vilde blive at udrede,
ansaaes det ikke nødvendigt allerede nu at erhverve Hans Majestæts
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Resolution, og denne vilde saaledes for Øieblikket kun komme til at
angaae Størrelsen af Diæterne. Meddelelse til Notablerne i denne Hen
seende antoges passende at kunne ske ved Commissarius den første
Dag, de træde sammen.
Udenrigsministeren [Reedtz] forelæste den Meddelelse, som han i
Anledning af den i forrige Møde oplæste Skrivelse fra Minister Tillisch
angaaende de forskjellige imod dennes Bestyrelse af Slesvig fremsatte
gravamina agtede at lade afgaae til Gesandtskaberne i Berlin og Wien,
idet han bemærkede, at han tillige vilde instruere Kammerherre Bielke
om at drage Omsorg for, at Gjendrivelsen af disse gravamina kom i Ber
liner-Bladene. Han tilføiede,at den nu oplæste Meddelelse paa det Aller
nærmeste indeholdt en Oversættelse af Minister Tillisch’s Skrivelse,
hvilken Skrivelse han iøvrigt kun ansaae for en foreløbig Gjendrivelse
af de fremførte Anker, alene med Udeladelse af enkelte Yttringer, som
han havde fundet det mindre hensigtsmæssigt at optage.
Finantsministeren [Sponneck] henledede Udenrigsministerens Op
mærksomhed paa Ønskeligheden af, at Minister Tillisch’s Gjendrivelse
optages i den Berlingske Tidende.
Finantsministeren [Sponneck] forespurgte, om der i Henhold til
hvad i Statsraadet ved en tidligere Leilighed var blevet udtalt om Nød
vendigheden af at sikkre, at der finder Overensstemmelse Sted mellem
de Reskripter, der udgaae direkte fra Hans Majestæt i Sager vedkom
mende Holsten, og den Politik Allerhøistsammes Ministerium med
hans Billigelse følger, var opnaaet noget Tilsagn af Hans Majestæt i
denne Henseende.
Udenrigsministeren [Reedtz] bemærkede, at han havde talt med
Hans Majestæt i den omhandlede Anledning, men ikke faaet noget
Tilsagn.
Efterat Finantsministeren [Sponneck] derpaa havde fremhævet, at
det nu, da Grev Criminil stod i Begreb med at vende tilbage til Hol
sten, var dobbelt vigtigt at erholde en Garanti i den paagjældende Hen
seende, og at det ønskeligste vilde være, om Hans Majestæt, naar Grev
Criminil er fraværende, vilde af Udenrigsministeren modtage Referat
af de holstenske Sager, da disse dog under de nærværende Forhold
maae meer eller mindre alle gribe ind paa det politiske Gebet, vedtog
Statsraadet, som var enigt heri, at anmode Conseilpræsidenten om i
denne Henseende at virke hos Hans Majestæt, hvilket Conseilpræsiden
ten [Moltke] lovede, idet iøvrigt Udenrigsministeren [Reedtz] bemær-
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kede, at han helst maatte ønske sig fritaget for at overtage det om
meldte Referat.
Udenrigsministeren [Reedtz] oplæste Protokollerne over Grændseregulerings-Commissionens tre første Møder. Tillige forelæste han et
af Oberst Baggesen opsat Udkast til, hvorledes Fordringerne fra de
danske Commissærers Side vilde være at stille.
Med Hensyn til dette Udkast, angaaende hvilket Udenrigsministeren
ønskede at høre Statsraadets Mening, fandt Statsraadet, at Commissærernes Fordring burde formuleres derhen, at som Fæstning er Rends
borg i sin Helhed dansk, og at der ikke, saaledes som i Udkastet, burde
stilles i Udsigt at give Erstatning, samt at der ikke særlig burde stilles
Fordring paa de af Insurgenterne paa holstensk Side construerede
Forter.
Mødet blev derpaa hævet.

A.W. Moltke.

U. Liebe.
Møde i statsrådet tirsdag d. 29. april 1851.
Aar 1851, den 29de April, var Statsraadet samlet. Minister Tillisch
var fraværende. Protokollen førtes af Justitsraad Liebe. Protokollerne
for Statsraadets Møder d. 23de og 26de April bleve forelæste og ved
tagne.
Finantsministeren [Sponneck] bragte, efterat have havt Leilighed
til at gjøre sig bekjendt med en Promemoria, som Udenrigsministeriet
havde modtaget fra Cand. P. L. Møller, angaaende hvilke Foranstalt
ninger der herfra kunde være at træffe med Hensyn til den Hamborg
ske Journal-Presse, paany under Omhandling, hvilke Forholdsregler
der i denne Henseende kunde være at tage, idet han bemærkede, at
Cand. Møller havde udtalt sig for at statuere et Exempel ved aldeles at
forbyde »Hamburgische Nachrichten« her i Landet. Finantsministe
ren maatte imidlertid, hvad Kongeriget angik, formene, at man ikke
kunde gaae videre end til, hvad der i sidste Statsraadsmøde var bleven
besluttet, idet han dog antog, at der, forinden denne Beslutning bragtes
til Udførelse, først burde gives den danske Gesandt i Hamborg Leilig
hed til at yttre sig. Hvad derimod Slesvig angik, da var der Intet til
Hinder for, at »Hamburgische Nachrichten« der blev aldeles forbudt,
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og forsaavidt ikke allerede et saadant Forbud existerede, fandt han, at
dette nu burde udgaae. Endelig vilde Finantsministeren finde det hen
sigtsmæssigt, om Udenrigsministeren vilde foranledige, at Cand. Møl
ler begav sig til Hamborg for i Overensstemmelse med den af ham ud
kastede Plan, der syntes at fortjene Bifald, at indlede det fornødne
med vedkommende Blade.
Statsraadet erklærede sig enigt med Finantsministeren.
Conseilpræsidenten [Moltke] forelæste en igjennem Grev Criminil
til Hans Majestæt indkommen allerunderdanigst Adresse fra den be
standige Deputation for de slesvig-holstenske Prælater og Ridderskab,
dateret 12te Marts, med Hensyn til hvilken Allerhøistsamme ønskede
at høre Statsraadets Mening, om den skal besvares eller ikke. Han til
føiede, at Hans Majestæt havde paalagt ham at tilkjendegive som Allerhøistsammes personlige Mening, at det, da Hans Majestæts Autoritet
endnu ikke var fuldkommen gjenoprettet i Holsten, vilde være rigtigst
ikke at besvare Adressen, men at lægge den ad acta. Conseilpræsidenten
bemærkede sluttelig, at Grev Criminil ved kort før sin Tilbagereise
under en Samtale, de havde havt, at underrette ham om, at en saadan
Adresse var bleven indgivet til Hans Majestæt, tillige havde confidentielt leveret ham et Udkast til et Svar paa den, hvilket Svar Grev Cri
minil antog at burde udfærdiges igjennem Kabinetssecretariatet, da
Adressen angik baade Slesvig og Holsten. Dette Udkast til et Svar paa
Adressen blev derefter af Conseilpræsidenten oplæst.
Statsraadet kunde ikke andet end overmaade meget beklage, at
denne Adresse havde beroet i saa lang en Tid, efterat den var bleven
indgivet, og navnlig ogsaa at Spørgsmaalet om dens Besvarelse ikke var
blevet sat i Bevægelse, medens den slesvigske Minister endnu var til
stede. Men skjøndt det vistnok stillede sig særdeles uheldigt saa sent
at besvare en saadan Adresse, maatte dog Statsraadet ansee det rigtigst,
at den ikke forblev ubesvaret, og det i Særdeleshed af den Grund, at
Tavshed i dette Tilfælde vilde senere sandsynligvis blive benyttet til
Skade for Regjeringen, idet Sagen vilde blive fremstillet saaledes, at
der fra Ridderskabet var kommet en Loialitets-Adresse, hvori det
havde erkjendt sin Skyld, men at Hans Majestæts Raadgivere havde
bragt ham til at lade dette Forsonligheds-Skridt upaaagtet, og havde
forhindret ham fra ved denne Leilighed at følge sin personlige Følelse.
Hvis Stormagterne i sin Tid saae Sagen fra denne Side, vilde det gjøre
en ubehagelig Virkning, og Statsraadet troede derfor at burde tilraade
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Hans Majestæt at give et Svar, men dette maatte da nødvendigvis
indeholde en udtrykkelig Afvisning af den i Adressen indeholdte Paa
stand paa, at Ridderskabets bestandige Deputation er et berettiget
Organ for begge Hertugdømmer. Naar der i Overensstemmelse hermed
blev i det af Grev Criminil Conseilpræsidenten confidentielt meddelte
Udkast til et Svar optaget en, vel paa skaanende Maade affattet, men
dog bestemt Tilkjendegivelse af, at Ridderskabets bestandige Deputa
tions Virksomhed ikke kan strække sig videre end til den bestaaende
nexus socialis, og at Hans Majestæt, ligesaa lidet som Allerhøistsammes Forfædre, kan paa nogen Maade betragte Deputationen som et
politisk Organ for begge Hertugdømmer, da fandt Statsraadet, at Sva
ret kunde affattes overensstemmende med bemeldte Udkast, mod hvil
ket der iøvrigt Intet fandtes at erindre; men forsaavidt Svaret ikke
kom til at indeholde en saadan udtrykkelig Tilføining, maatte Stats
raadet foretrække, at Adressen ikke besvaredes. Forinden imidlertid
Statsraadet meddelte Hans Majestæt sin allerunderdanigste Forme
ning, fandtes det, at der først burde af Conseilpræsidenten indhentes
saavel den slesvigske Ministers som Grev Criminils Yttringer angaa
ende et i Overensstemmelse med Statsraadets Anskuelse formuleret
Svar paa Adressen.
Marineministeren [van Dockum] bragte under Omhandling, om
der ikke nu burde gjøres Skridt til at reclamere Dampskibet Kiel
og Skonnerten Elben, hvilke tvende Skibe vare bievne tagne af Insur
genterne ved Oprørets Udbrud i 1848, og for hvis Tilbagelevering der
fra dansk Side hidtil Intet var sket.
Statsraadet ansaae det for rettest, at Marineministeren tilskriver
Grev Reventlow-Criminil for at erfare, om denne anseer det nærvæ
rende Øieblik for passende til at komme frem med en Reclamation af
bemeldte Skibe.
Udenrigsministeren [Reedtz] forelæste tvende Breve fra Grev BilleBrahe af 22de og 24de April samt den dermed fulgte Afskrift af en af
ham til Fyrst Schwarzenberg indgiven Note. Endvidere forelæste han
en confidentiel Skrivelse fra Gesandten i Paris, Slutningen af en igaar
modtagen Depeche fra Gesandten i Petersborg og endelig en Depeche
fra Gesandten i London. Udenrigsministeren bemærkede dernæst, at
han ønskede at oppebie Grev Bille-Brahes Ankomst og nærmere conferere med denne, forinden han forelagde Statsraadet Udkast til et Svar
paa de, forskjellige gravamina indeholdende, Noter fra Østerrig og
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Preussen, som i disse Dage havde cirkuleret mellem Statsraadets Med
lemmer. Hvad Rusland angik, da havde han allerede foreløbigen sat
Gesandten i Petersborg istand til, i Anledning af de Besværinger der
vare omhandlede i den fra ham modtagne Depeche, som havde cirku
leret mellem Statsraadets Medlemmer, at yttre sig i flere Retninger;
og forinden yderligere Svar gaves, ønskede Udenrigsministeren først
vedtaget Svarene til Wien og Berlin.
Minister Clausen fremhævede den Skrivelse fra Baron Budberg til
Baron Ungern-Sternberg, som i Afskrift nylig havde fra Udenrigsmini
steren været sat i Cirkulation mellem Statsraadets Medlemmer. Denne
Skrivelse, der paa den allerløseste Tale byggede ligefremme Beskyld
ninger mod Regjeringen, fik sin Betydning ved, at den var bleven
Udenrigsministeren overleveret af den herværende russiske Gesandt,
og der forekom ham i denne Overlevering af bemeldte Skrivelse at
ligge noget ligefrem Fornærmeligt. Han maatte mene, at det var en
formelig Injurie, naar Baron Budberg dristede sig til i Skrivelsen at
sige, at Ministeriet har i sin Midte demokratisk-revolutionære Ele
menter. Sligt kunde et Ministerium ikke lade sig byde uændset uden
at forspilde sin Agtelse og sin moralske Indflydelse; og efterat den
paagjældende Skrivelse ikke strax var bleven tilbagevist men mod
taget, troede han, at det nu var Udenrigsministerens Pligt paa Kabinet
tets Vegne at remonstrere paa det Alvorligste imod dens fornærmelige
Insinuationer om Ministeriets Stilling til det demokratiske Parties Be
vægelser, ligeoverfor hvilke Ministeriet havde staaet ikke som Majo
ritet, men som Eenlied.
Udenrigsministeren [Reedtz] maatte bemærke, at den Budbergske
Skrivelse ikke formaliter var bleven ham overleveret af den herværende
russiske Gesandt; een af dennes Secretærer havde vist den til een af
Udenrigsministeriets Secretærer, som da havde taget en Gjenpart af
den, og paa denne Maade var det, at den var kommen til Udenrigs
ministerens Kundskab. Tilvisse var Skrivelsen fornærmelig, men han
maatte dog tilstaae, at han efter sit Kjendskab til Baron Budbergs
Personlighed, og saaledes som denne ved tidligere Ledigheder var
traadt op, ikke havde været tilbøielig til at tillægge denne Skrivelse
nogen synderlig Betydning, saameget mindre som Skrivelsen jo kun var
til den herværende russiske Gesandt.
Cultusministeren [Madvig] bemærkede, at det Budbergske Brev,
der, skjøndt det, som han nu af Udenrigsministeren erfarede, ikke var
17
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blevet Udenrigsministeren formaliter overleveret af den herværende
russiske Gesandt, dog aabenbart var bragt Udenrigsministeren til
hænde med den Hensigt, at det skulde bringes til hans Kundskab, ikke
stod alene og heller ikke var kommet ad saadan Vei, at det kunde betrag
tes som staaende alene. Det var charakteristisk for Yttringerne i flere
Meddelelser fra Udlandet i den senere Tid, at man opfattede Ministeriet
som skilt i to Dele, af hvilke man tilskrev den ene Del Alt, hvad der
var Udlandet ubehageligt. Men han troede, at Ministeriet kunde med
god Grund gjøre den Fordring, at saalænge Ministeriet bestaaer, er det
en Helhed, og at Udenrigsministeren maatte føle sig i sin fuldkomne
Ret, naar han afviste enhver Adskillelse af Ministeriet i enkelte Dele.
Ministeriet havde Ret til at kræve, at saadanne Insinuationer, som det
Budbergske Brev indholdt, afvistes ad samme Vei, hvorfra det var
kommet, og at det gaves de herværende Diplomater at forstaae og til
lige gjordes gjældende for Udlandet, at Ministeriet maa tages som en
Helhed; Udlandet kunde klage over hele Ministeriets Handlemaade,
men ikke over enkelte Fractioner af det. Han troede tillige, at det
maatte gjøres gjældende, at Udlandet var paa Vildspor med Hensyn
til dets Opfatning af Ministeriets Stilling til de demokratiske Bevægel
ser, og at Ministeriet, det hele Ministerium som en Eenhed, bestandig
havde indtaget netop en conservativ Stilling.
Udenrigsministeren [Reedtz] føiede til, hvad han allerede tidligere
havde yttret, at det ganske vist var urigtigt, naar man ikke tog Mini
steriet som en Helhed, og at han heller ikke skulde have Noget imod
at remonstrere i den af Cultusministeren antydede Retning; men han
maatte kun bemærke, at alle slige Remonstrationer Intet vilde faae at
betyde, saalænge der ikke gaves tilfredsstillende og fyldestgjørende Svar
med Hensyn til følgende tre Punkter, der ligeoverfor Udlandet vare i
dette Øieblik af en brændende Vigtighed: 1) angaaende hvorvidt der
i Slesvig følges et dansk Propaganda-System; 2) angaaende hvorvidt
det er Regjeringens ærlige Ønske, at Toldgrændsen flyttes til Elben,
og 3) angaaende Amnesti-Spørgsmaalet med Hensyn til de flygtede
Slesvigere. Det var fra disse tre Punkter, at Hovedvanskelighederne,
der beredes Regjeringen, kom, og det var presserende, at disse Punkter
bragtes fuldstændig paa det Rene.
Minister Clausen bemærkede, at de tre af Udenrigsministeren nu
fremhævede Punkter dog aldeles ikke stode i nogen Forbindelse med
den Beskyldning, at der i Ministeriet var demokratisk-revolutionære
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Elementer, som truede at overvælde det, og det forekom ham der
for, at en Gjendrivelse af de falske Forestillinger, som laae til Grund
for denne Beskyldning, maatte kunne ske uden at udsættes efter en
Besvarelse med Hensyn til hiine Punkter.
Finantsministeren [Sponneck] bemærkede, at hvad angik Insinua
tionerne om en demokratisk-revolutionær Retning, da var Sagen
egenlig den, at Rusland kalder det hele System, som er baseret ved
Grundloven, ultra-demokratisk og har den Anskuelse, at det med den
danske Grundlov, naar den ikke modtager Modificationer, vil være
umuligt for det danske Rige at bestaae som Monarki. At bringe Rus
land til at forandre denne Anskuelse ansaae han kun gjørligt ved, at
Tiden giver det praktiske Bevis for, at der herhjemme gaaes maadeholdende frem. Iøvrigt kunde han vistnok ikke Andet end finde Yttringerne i det Budbergske Brev meget nærgaaende, men han troede for
resten, at disse og lignende Meddelelser havde deres egenlige Kilde i
de herværende Repræsentanter for de fremmede Hoffer, og hvad han
derfor antog, at der kunde være at gjøre, var, at man lod disse ved
passende Leilighed vide, at man paa de Meddelelser, man fik fra Ud
landet, kunde mærke, at deres Forestillinger om Forholdene her i
Landet just ikke altid vare grundede paa nøiagtige Beretninger.
Udenrigsministeren [Reedtz] bemærkede, at dette allerede oftere
var sket fra hans Side.
Krigsministeren [Hansen] var enig med Finantsministeren i, at
den russiske Regjering anseer den danske Grundlov for altfor radikal,
og han troede, at de Bebreidelser, som rettedes af Udlandet mod enkelte
Ministre, egenlig gjaldt Grundloven og Rigsdagen; men iøvrigt maatte
ogsaa han ansee det urigtigt, naar Udlandet skilte Ministeriet i enkelte
Dele.
Indenrigsministeren [Rosenørn] bemærkede, at da der i Meddelel
serne fra Rusland i den senere Tid oftere var berørt Forhold, der laae
ham nær, for at vise den demokratiske Retning, der havde taget Overhaand i Ministeriet, og da han troede, at der vilde kunne gjøres Noget
til at berigtige det russiske Kabinets Anskuelser i denne Retning, skulde
han forsøge en Fremstilling i den Anledning og nærmere meddele
Udenrigsministeren den for at vise, hvorledes han antog, at Sagen maaskee hensigtsmæssigst kunde tages. Paa sin egen Person lagde han
iøvrigt ved denne Leilighed ikke Vægt og skulde til Tid og Sted vide
at forsvare sig. Forresten maatte han være af den Mening, at man ikke
17*
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kunde berolige sig ved, at Tiden skulde forandre Ruslands Anskuelser
om den demokratiske Retning, der herhjemme gjorde sig gjældende,
thi Regjeringen kan ikke undvære Ruslands Støtte.
Udenrigsministeren [Reedtz] gjentog, at naar han havde confereret
med Grev Bille-Brahe, skulde han forelægge Statsraadet Udkast til
Svar i de omhandlede Retninger, men en saadan Conference maatte
han oppebie, da Grev Bille-Brahe bedre end han vilde kunne bedømme,
hvad der herved skulde lægges Vægt paa.
Mødet blev derpaa hævet.

A. W. Moltke.

U. Liebe.
Møde i statsrådet fredag d. 2. maj 1851.

Aar 1851, den 2den Mai, var Statsraadet samlet. Minister Tillisch
var fraværende. Protokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Conseilpræsidenten [Moltke] fremlagde den fra Grundeierforeningen til Hans Majestæt indgivne og Allerhøistsamme ved Foreningens
Formand overleverede Adresse, med Hensyn til hvilken Hans Majestæt
ønskede at erfare Statsraadets Mening om, hvorvidt der var Anledning
til at besvare den.
Da Adressen var overleveret Hans Majestæt mundlig, og det saa
ledes maatte antages, at der ogsaa var givet mundligt Svar, fandt Stats
raadet ikke, at der var Anledning til nu skriftligt at besvare den.
Finantsministeren [Sponneck] bemærkede, at han havde faaet Be
faling at afgive allerunderdanigst Betænkning over et Andragende
fra Skiftecommissærerne i høisalig Prindsesse Juliane Sophies Bo, om
at Statskassen vilde cedere sin Fordring i Boet, forsaavidt fornødent
gjordes, for at de private Creditorer kunde erholde deres Krav fuldt
fyldestgjorte. Hele Statskassens Tilgodehavende i Boet udgjorde
c. 57.000 Rbd., og heraf vilde Statskassen i det for den gunstigste
Tilfælde komme under alle Omstændigheder til at tabe 7 à 8000 Rbd.
Hvad der nu, saaledes som Tingen stillede sig, var Spørgsmaalet om
for Statskassen at renoncere paa ved at cedere til Fordel for de private
Creditorer, saaledes at disse kunde faae fuld Udbetaling, var c. 10.000
Rbd., og han kunde for sit Vedkommende ikke Andet end være af den
bestemte Formening, at Statskassen burde renoncere paa dette Beløb.
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Det forekom ham nemlig i høieste Grad anstødeligt, at Boet efter en
Prindscsse af Danmark, og det navnlig den første, der var død efter
Grundlovens Emanation, skulde blive insolvent, saa at ikke engang
Haandskriftskrav blev fuldt salderet, og dertil kom endnu, at det vilde
være saameget mere odiøst at holde strengt paa Statskassens Ret, som
den allerstørste Del af Tilgodehavendet hidhørte fra regelmæssige Til
skud, som Prindsessen Aar for Aar havde faaet, da hun var i Under
balance, og paa hvis Tilbagebetaling Statskassen efter de forhaandenværende Omstændigheder dog ikke havde kunnet gjøre Regning.
Spørgsmaalet var imidlertid, om Regjeringen strax skulde renoncere
paa det ovenmeldte Beløb og paatage sig Ansvaret ligeoverfor Rigs
dagen med Hensyn til en saadan Eftergivelse, eller om man skulde
vente, indtil Rigsdagen kom sammen, og da forelægge den et Forslag
om den omhandlede Eftergivelse. Forinden imidlertid videre Skridt
gjordes i denne Sag, havde Finantsministeren efter dens Beskaffenhed
anseet det passende at forebringe den i Statsraadet for at erholde dettes
Beslutning.
Statsraadet var enigt med Finantsministeren i, at Statskassen burde
renoncere paa saameget af sit Tilgodehavende i Prindsessens Bo, som
gjordes nødvendigt, for at de private Creditorer kunde blive fyldest
gjorte; man antog tillige, at det Forsigtigste dog riide være, at man
afventede næste Rigsdag for da at forelægge denne et Forslag herom,
i hvilken Henseende Commissærerne i Boet allerede nu kunde gives
Tilsagn om, at et saadant Forslag vilde af Regjeringen blive Rigsdagen
forelagt.
Finantsministeren [Sponneck] bemærkede, at der endnu var, navn
lig under begge Krigsministerier, endel separate Fonds, om hvis Ind
dragelse i Statskassen der ialtfald for endel af deres Midlers Vedkom
mende kunde være Spørgsmaal. Da han nu maatte ansee det ønskeligt,
at Alt med Hensyn til disse Fonds var bragt paa det Rene, inden Rigs
dagen kom sammen, saa at den Del af dem, der burde inddrages i
Statskassen, til den Tid var inddraget, og at Regjeringen med Hensyn
til den øvrige Del havde alle Oplysninger paa rede Haand, vilde han
finde det hensigtsmæssigt at lade en Delegeret fra hvert af Krigsmini
sterierne træde sammen med en Delegeret fra Finansministeriet tillige
med en aldeles udenfor Sagen staaende Mand (hvortil Finantsministe
ren havde tænkt sig det passende at tage Conferentsraad L.Holm, der
staaer paa Vartpenge) for at tage under Overveielse, hvad der af de
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endnu ikke inddragne separate Fonds kunde inddrages i Statskassen
og hvad ikke og i denne Anledning afgive nærmere Betænkning og
Forslag. Finantsministeren ønskede nu at erfare, hvorvidt der maatte
være Noget at erindre imod, at Sagen tages paa den af ham saaledes
foreslaaede Maade.
Statsraadet fandt Intet at erindre imod det af Finantsministeren
Foreslaaede.
Efterat derpaa Kammerherre, Greu H. Bille-Brahe, med hvem Stats
raadet ønskede at have en mundlig Conference, havde indfundet sig,
og af Conseilpræsidenten var bleven opfordret til at yttre sig over de
Spørgsmaal, der i Øieblikket fremstillede sig af paatrængende Vigtig
hed for Danmark ligeoverfor Udlandet, bemærkede han, at Fyrst
Schwarzenberg havde ved hans Afreise meget lagt ham paa Hjerte, at
der fra den danske Regjerings Side sker noget Forsonende, da Stem
ningen hos alle Stormagterne, ikke blot hos de tydske, i Øieblikket nu
engang er imod Danmark, navnlig fordi man antager, at det er Dan
marks Hensigt at incorporere Slesvig. Grev Bille-Brahe ansaae det der
for i høieste Grad ønskeligt, at Regjeringen gjorde nogle forsonende
Skridt for at overbevise Magterne om Oprigtigheden af dens Hensigt
at holde sig til det ved Grev Sponneck forelagte Program, og som
Punkter, med Hensyn til hvilke han fandt det nødvendigt, at der gives
tilfredsstillende Erklæringer, fremhævede han: Toldliniens Forlæggelse
til Elben, de flygtede Slesvigeres Tilbagevenden og Sprogforholdene i
Slesvig, i Henseende til hvilket sidste Punkt navnlig Tydskland med
megen Bitterhed opfattede de senest trufne Foranstaltninger til Ind
førelse af dansk Kirke- og Skolesprog.
Hvad det første af de af Grev Bille-Brahe saaledes fremhævede
Punkter angik, da bemærkede Finantsministeren [Sponneck], at han
stedse havde forventet, at der fra holstensk Side skulde komme et
Andragende om Indledelse af de fornødne Skridt til Realisering af
Programmets Hensigt med Hensyn til Toldlinien, da et saadant Andra
gende forekom ham nødvendigt, inden der fra den danske Regjerings
Side kunde gjøres noget Skridt. Et saadant Andragende var nu vel ikke
kommet; imidlertid var der som bekjendt af de off enlige Blade alle
rede for en Tid siden fra Neumünster indgivet en Adresse til Kongen
om Toldliniens Forlæggelse, men denne Adresse var aldrig bleven
Statsraadet meddelt, idet den, efter hvad han ganske nylig havde
erfaret, var ifølge Hans Majestæts Befaling bleven lagt ad acta, og han
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havde først nu faaet Gjenpart af Adressen, tilligemed hvad dermed
stod i Forbindelse. Om nu i Øieblikket ligefrem at ophæve Toldgrænd
sen ved Eideren og forlægge den til Elben kunde der jo ganske vist
ikke være Spørgsmaal, da i hvert Fald Resultatet af Notabelforsam
lingen først maatte afventes, men derimod fandt Finantsministeren,
at det i sig kunde være hensigtsmæssigt og tillige kunde virke bero
ligende paa de tydske Regjeringer, at man allerede nu forbereder
Holstens Tilslutning til det øvrige Monarki i Henseende til Toldvæsen,
for at, naar en saadan Tilslutning maatte blive Resultatet, alle de
materielle Spørgsmaal, som herved kunde komme i Betragtning, til
den Tid kunde være bearbeidede. Han havde derfor tænkt sig, at det
vilde være passende at skride til at faae Commissarier for de 3 Lands
dele udnævnte til at undersøge Tarifferne m. v. og indgive Forslag til,
hvorledes hiin Tilslutning kunde iværksættes, men forinden vilde det
med Hensyn til den Reservation, som i sin Tid var fra tydsk Side tagen
netop i Anledning af, hvad Programmet indeholder om et fælleds Told
system for hele Monarkiet, være nødvendigt, at man først ad diplo
matisk Vei forsikkrer sig om, at hiine Skridt til en commissarisk
Behandling af Sagen ikke vilde hos Østerrig og Preussen møde Hin
dringer, og han antog derfor, at Sagen rettest kunde indledes paa den
Maade, at han i denne Retning tilskrev Udenrigsministeren. Han fore
læste derpaa et Udkast til en saadan Skrivelse.
Grev Bille-Brahe bemærkede, at han for sit Vedkommende vilde
sætte stor Priis paa, at et saadant Skridt, som det af Finantsministeren
nu foreslaaede, skete. Det vilde berolige Fyrst Schwarzenberg (som er
særdeles stemt imod Toldgrænsen ved Eideren, idet hans Theori gaaer
ud paa, at Holsten skal holdes til Danmark ved Slesvig) og vise ham,
at det er den danske Regjerings Hensigt at gaae oprigtigt frem med
Sagen. Grev Bille-Brahe troede derfor ogsaa, at det foreslaaede Skridt
vilde bevirke, at Fyrsten straks gav den Keiserlige Commissær i Hol
sten de fornødne Instructioner.
Statsraadet erklærede sig enigt med Finantsministeren i, at Sagen
af ham sættes igang paa den af ham foreslaaede Maade.
Med Hensyn dernæst til Spørgsmaalet om de slesvigske Flygtninge,
da bemærkede Udenrigsministeren [Reedtz] at det, efterat Hans Maje
stæt allerede for længere Tid siden havde ladet udgaae et allerhøieste
Reskript til Grev Criminil, hvorefter der skulde udfærdiges en Liste
over de iblandt disse Flygtninge, hvem det ikke kunde tilstedes at
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vende tilbage, medens derimod alle de, der ikke vare opførte paa denne
Liste, skulde uden Videre have Tilladelse dertil, var aldeles nødvendigt,
at denne Sag snarest reguleredes paa en tilfredsstillende Maade, der
kunde tjene til Beroligelse og ikke skulde give Anledning til ny Bevæ
gelse.
Finantsministeren [Sponneck] bemærkede, at Statsraadet vistnok
ikke kunde komme til noget Resultat med Hensyn til dette Punkt,
forinden det kjendte Minister Tillischs Mening; i hvilken Henseende
han tilføiede, at da Minister Tillischs Nærværelse her samtidigt med
Grev Bille-Brahe havde, straks da han havde talt med Greven ved
dennes Ankomst, fremstillet sig for ham som paatrængende nødvendig,
havde han øieblikkelig efter Conferencen med Udenrigsministeren
privat tilskrevet Minister Tillisch om at komme herover, og han antog
saaledes, at det ikke vilde kunne vare mange Dage, inden han var her.
Det var ham iøvrigt bekjendt, at Minister Tillisch havde tilstillet Hans
Majestæt en Fortegnelse over de Flygtninge, hvem det kunde tilstedes
at vende tilbage, og en anden over dem, hvem det ikke kunde tillades,
men at der ved begge Fortegnelser kun var taget Hensyn til dem, som
efter den fra Grev Criminil udgaacde Opfordring havde meldt sig.
Efterat Krigsministeren [Hansen] og Minister Clausen havde frem
hævet det Betænkelige ved at vise altfor stor Eftergivenhed med Hensyn
til de slesvigske Flygtninges Tilbagevenden, og efterat navnlig den
Sidstnævnte havde yttret Ønske om at vide, hvorledes Regjeringerne i
de Lande, hvor revolutionære Bevægelser havde fundet Sted, vare gaaede
frem i lignende Tilfælde, bemærkede Grev Bille-Brahe, at hverken i
Ungarn eller i Lombardiet havde der været givet nogen almindelig
Amnesti, men at hver Enkelt, der ønskede at erholde Amnesti, havde
maattet søge om den. Han troede heller ikke, at nogensinde en Regje
ring havde faaet Tak for en Amnesti en bloc, idet de Amnestcrcdc da
kun betragtede Amnestien som en Rettighed, der tilkom dem. Hvad de
slesvigske Flygtninge angik, da havde Fyrst Schwarzenberg aldrig
nævnt ham et Ord om dem; Klagerne i den Henseende kom fra Preus
sen. En almindelig Amnesti for disse Flygtninge maatte han fraraade,
og han maatte formene, at det mindste, Kongen kunde forlange, var,
at de skulde give et Bevis paa deres Underkastelse derved, at de
ansøgte hos Hans Majestæt om Tilladelse til at vende tilbage, ligesom
i det Hele jo flere af dem, der kunde holdes ude fra Slesvig, desto
ønskeligere vilde han finde det, da de, naar de kom tilbage, kun vilde
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begynde forfra igjen med større Bitterhed. Men faktisk staaer Dan
mark desværre i Øieblikket isoleret, tilvisse er det med Urette, men
Stemningen er der nu, og Noget maatte derfor ogsaa gjøres med Hen
syn til disse slesvigske Flygtninge. I denne Henseende vilde han da
tilraade, at der udfærdigedes en officiel Bekjendtgjørelse om, at de
Flygtninge, der hos Grev Criminil havde anholdt om Tilladelse at
vende tilbage, og for hvis Vedkommende dette vilde blive betragtet
lige med, om de havde henvendt sig direkte til Regjeringen i Slesvig,
skulde med de og de Undtagelser, som indførtes i Bekjendtgjørelsen,
have Tilladelse at vende tilbage, hvilken Tilladelse maaskee rettest
kunde gives hver Enkelt i Form af et Leidebrev, hvorved tilsagdes
Glemsel af alt Foregaaende, men naturligvis med Forbehold af, at Sagen
skulde staae aaben, naar den Paagjældende paany paadrog sig Skyld.
En saadan Bekjendtgjørelse troede han vilde, naar Undtagelserne fra
Tilladelsen at vende tilbage ikke bleve altfor mange, være tilfreds
stillende.
Minister Clausen fandt sig, ved hvad Grev Bille-Brahe havde bemær
ket om, at Danmark staaer isoleret, foranlediget til den Bemærkning,
som iøvrigt ikke skulde have Hensyn til Flygtninge-Spørgsmaalet, at
det jo var ganske vist, at Følgen af en saadan isoleret Stilling kunde
blive, at Danmark blev nødt til at gjøre Concessioner; men det var paa
den anden Side ogsaa vist, at man, naar man først begyndte at concedere, førtes bestandig videre i denne Retning fra een Concession til
en anden, og at en Given efter for Reklamationer, som af Østerrig og
Preussen gjøres med Hensyn til Slesvig, har det meget Betænkelige,
at man derved indrømmer Tydskland Beføielse til at blande sig i Sles
vigs indre Anliggender, en Indrømmelse, hvorfra man da ikke senere
vil kunne komme bort. Hvad det derfor gjaldt om, var at give ind
trængende faktiske Oplysninger, hvoraf det fremgik, at man havde
ladet sig føre bag Lyset ved at lytte til de Klagemaal, der føres over
Regjeringen i Slesvig. Den Betragtning laae ogsaa nær og syntes at
maatte kunne skaffes Indgang hos de ikke-tydske Stormagter, at naar
det er disses Interesse virkelig at opretholde Monarkiets Integritet, da
er dette Ikke gjort med en Erklæring, men udkræver tilsvarende
Forholdsregler, og at der ingen farligere Fjende for Monarkiets Inte
gritet er end det tydske Forbunds Inddragning i Slesvigs indre Anlig
gender, da Følgen deraf maa blive en Adskillelse i to Dele, der maa
ende med, at de rives fra hinanden.
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Udenrigsministeren [Reedtz] bemærkede, at hvad Regjeringen
i Øieblikket trænger til, er, at de store Magters Interesse for Danmark
retableres, og han maatte derfor ansee det nødvendigt at tage Hensyn
til deres Raad, da de ellers ganske vilde fordømme Regjeringens Poli
tik. Ved blotte Forklaringer vilde Sagen ikke kunne bringes videre;
den eneste Vei var: i Aand og Sandhed at holde det Program, til hvilket
Regjeringen havde bundet sig. Hvad der især bereder Vanskeligheder
er, at Udlandet troer, at de Foranstaltninger, der træffes i Slesvig, ske
i udelukkende dansk Interesse for at befordre Hertugdømmets Tilslut
ning til Danmark og dets Adskillelse fra Holsten, medens man der
imod savner Forholdsregler, der rise sig udsprungne af Interesse for
Slesvig selv. Regjeringen maatte vise, at den har Hjerte ligesaavel for
sine tydske Undersaatter som for sine danske; i det Øieblik den i Gjer
ningen lægger dette for Dagen, troede han, at Danmarks Stilling vilde
være stærk.
Cultusministeren [Madvig] var ganske enig med Udenrigsministe
ren i, at Regjeringen skulde vise Hjerte ogsaa for sine tydske
Undersaatter, men en Ting, som i denne Henseende imidlertid dog ikke
maatte glemmes, var, at Hans Majestæts tydske Undersaatter efter den
Mening, som hele Statsraadet vedkjender sig, have i det Land, hvor
begge Nationaliteter støde sammen, tidligere begaaet Overgreb og be
hersket en dansk Befolkning, og at naar nu Pariteten gjenindføres,
bliver dette af den sydslesvigske Befolkning og af Holstenerne betrag
tet som Uret. Det burde derfor heller ikke fra vor Side undlades at
gjøre gjældende ligeoverfor de ikke-tyske Stormagter, at en stor Del
af de Klager, som føres over Regjeringen i Slesvig, hidrøre fra Tabet
af den uberettigede Overvægt, som den tydske Nationalitet tidligere
havde tiltaget sig. Forresten erkjendte han fuldkommen, at medens
Regjeringen i visse Henseender bør kjæmpe imod Opinionen og be
stræbe sig for at forandre den, maa man i andre Henseender tage
Hensyn til den og itide gjøre Indrømmelser, hvor der ingen Nødvendig
hed er for at modsætte sig, og idet han var fuldkommen enig med
Minister Clausen i, at Regjeringen ikke skulde gjøre Østerrig og Preus
sen som tydske Magter Regnskab for sine Forholdsregler i Slesvig,
mente han derimod, at de som Stormagter, der havde været med at
pacificere, maatte have et Krav i denne Henseende.
Da Discussionen dernæst kom ind paa det allerede ved flere tid
ligere Leiligheder i Statsraadet omhandlede Punkt angaaende Ansæt-
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teisen af danskfødte Officerer i det holstenske Contingent, tog Grev
Bille-Brahe Anledning til at bemærke, at det i sin Tid næppe vilde være
lykkedes Grev Sponneck at faae Østerrigs og Preussens Samtykke med
Hensyn til det af ham medbragte Program, naar ikke efter dette de
holstenske Tropper skulde udgjøre et eget Contingent for sig og ei
være en Del af den danske Armee. Men fordi der blev et eget holstensk
Contingent, vilde Kongen dog være fuldkommen competent til at ud
nævne, hvem han vilde til Officerer ved dette. Fyrst Schwarzenberg
havde for ham udtrykkelig erklæret, at det kun var for den Tid, Provi
soriet varede i Holsten, at det ikke stod til Kongen, hvilke Officerer
der skulde ansættes i Contingentet, idet Ansættelsen af Officererne til
kom saalænge de tre Commissærer i Forening, saa at det altsaa beroede
paa disse, om de vilde antage en danskfødt Officer eller ikke. Men naar
først Provisoriet var forbi, var der ikke og kunde der ikke være Tale
om at binde Souverænens Hænder med Hensyn til Valget af Officerer.
Hans Majestæt blev fra det Øieblik, han igjen indtraadte i sine Rettig
heder i Holsten, fuldkommen Herre over, hvilke Officerer han vilde
beholde, og hvilke nye han vilde ansætte; dette var en i sig selv saa
begrundet Ret, at det aldrig vilde kunne blive tilstedet, at der gjordes
Hans Majestæt Indgreb i den, og Grev Bille-Brahe havde Fyrst Schwar
zenbergs udtrykkelige Ord for, at Valget af Officerer blev uindskræn
ket hos Landsherren.
Hvad endelig angik Kirke- og Skolesproget i Slesvig, da bemærkede
Finantsministeren [Sponneck], at det med Hensyn til den Uro, som
Regjeringens Foranstaltninger i den Henseende havde vakt i Udlandet,
forekom ham ønskeligt, at der, for end ydermere at lægge for Dagen
hvorledes det hverken er eller har været Regjeringens Mening at
benytte den nærværende Overgangstilstand i Slesvig til at udbrede det
danske Sprog som Kirke- og Skolesprog paa det tydskes Bekostning,
skete fra Regjeringens Side en bestemt Udtalelse om, at det som almin
delig Rettesnor med Hensyn til de sproglige Forhold i Hertugdømmet
indtil den endelige Ordning af dettes Stilling i Monarkiet, vil blive
iagttaget, at alle Foranstaltninger, som i den Retning træffes, forsaa
vidt de ikke kunne udsættes, baseres paa Tilstanden, som den var ved
Urolighedernes Udbrud i Marts 1848. Formen for en saadan Tilkjendegivelse maatte nærmere være overladt til Minister Tillisch, forinden
hvis Tilstedeværelse desuden selvfølgelig i det Hele ingen endelig Be
stemmelse kunde tages om det heromhandlede Punkt.
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Grev Bille-Brahe bemærkede, at de Foranstaltninger, der i Slesvig
var trufne med Hensyn til Kirke- og Skolesproget, havde i Tydskland
vakt en Bitterhed, om hvilken man ikke gjorde sig nogen Idee. Regje
ringen beskyldtes for at have til Hensigt at paatvinge den tydske
Befolkning dansk Kirke- og Skolesprog; og jo farligere et Spørgsmaal
Nationalitets-Spørgsmaalet er, desto nødvendigere var det, at der lige
overfor de stærke Beskyldninger, der førtes, toges Forholdsregler, som
kunde virke beroligende. Baadc Fyrst Schwarzenberg og Baron Meyen
dorph havde ogsaa udtrykkeligt sagt ham, at de af hans Komme hertil
ventede nogle forsonlige Skridt fra Regjeringens Side, og han maatte
derfor anbefale en saadan Tilkjendegivelse, som Finantsministeren
havde nævnt, idet han troede, at dette var den moderateste Forholds
regel, som af Regjeringen kunde tages, hvad Sprogforholdene angik.
Udenrigsministeren [Reedtz] urgerede ligeledes Nødvendigheden af,
at der fra Regjeringens Side skete et beroligende Skridt i den omhand
lede Retning.
Efterat det derpaa var fra flere Sider blevet fremhævet, at den
foreslaaede Tilkjendegivelse maatte affattes saaledes, at det aldeles
klart fremgik, at den ene og alene angik fremtidige Foranstaltninger
og ikke involverede, at Skridt som allerede vare gjorte, skulde tages
tilbage, og efterat det tillige var blevet fremhævet, at Udlandet ved
Siden af at gives saadanne beroligende Erklæringer, som i nærværende
Møde vare omventilerede, burde udtrykkelig gjøres opmærksomt paa,
at Regjeringen ikke var veget et Skridt fra det til Forelæggelse for
Notablerne vedtagne Program, gik Statsraadet over til at bestemme
Dagen, til hvilken Notablerne skulde sammenkaldes.
I denne Henseende blev det efter Conference med Grev Bille-Brahe
vedtaget at indstille til Hans Majestæt, at Notablerne skulde træde
sammen d. 14de Mai førstkommende.
Mødet blev derefter hævet.

A. W. Moltke.

U. Liebe.
Møde i statsrådet tirsdag d. 6. maj 1851.

Aar 1851, den 6te Mai, var Statsraadet samlet. Minister Tillisch,
der igaar var vendt tilbage hertil, var nærværende. Protokollen førtes
af Justitsraad Liebe.
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Udenrigsministeren [Reedtz] bemærkede, at han efter de Medde
lelser, som Minister Tillisch havde gjort ham angaaende Flygtningespørgsmaalet og Sprogsagen, skulde troe, at begge disse Spørgsmaal
vilde kunne løses paa en tilfredsstillende Maade; nogle Detailpunkter
stode vel endnu tilbage, men ogsaa disse haabede han vilde kunne blive
bragte paa det Rene ved en mundlig Conference mellem ham og Mini
ster Tillisch.
Conseilpræsidenten [Moltke] forelæste Udkast til en allerhøieste
Ordre til Grev Bille-Brahe som Kongelig Commissarius ved den fore
staaende Notabel-Forsamling, imod hvilket Udkast Intet fandtes at
erindre.
Minister Tillisch bemærkede, at der fra den slesvigske Generalcom
mandoes Side var gjort ham flere Indgreb i den ham i hans Stilling
som Minister for Hertugdømmet Slesvig tilkommende Myndighed, hvilke,
da det ikke var lykkedes ham at formaae Krigsministeren til at stille
Generalcommandoen i det rette Forhold til det slesvigske Ministerium,
gjorde ham det nødvendigt for Statsraadet at andrage paa, at Forhol
det mellem de civile og militære Autoriteter i Slesvig nøie bestemmes.
Han fremhævede i denne Henseende, at den udstrakte Myndighed, som
tidligere var givet den commanderende General, umuligt nu, da ikke
længere nogen fjendlig Armee stod ligeoverfor, kunde tilkomme Gene
ralcommandoen. Det maatte nødvendigen erkjendes, at der er en meget
stor Forskjel paa en Beleiringstilstand, naar Fjenden staaer for Døren,
og en Beleiringstilstand, der saaledes som nu er Tilfældet i Slesvig,
alene kan have det Formaal at sikkre Ordningen af den civile Besty
relse. Hvorvidt Beleiringstilstanden skal strække sig under de nu for
andrede Forhold, maatte alene komme an paa den civile Regjering, og
Generalcommandoen var incompetent til at forandre nogen Resolution
af den slesvigske Minister. Der var imidlertid fra Generalcommandoens
Side gaaet tilværks i modsat Retning, saaledes at Generalcommandoen
havde sagt Nei til Befalinger, som den slesvigske Minister inden sit
Omraade havde udgivet, i hvilken Henseende han anførte, at General
commandoen havde nægtet at lade to slesvigske Flygtninge komme
tilbage, hvem han havde givet Tilladelse hertil. Som slesvigsk Minister
staae under Generalcommandoen kunde han ikke; meget mere maatte
han paastaae, at det var ham umuligt at regjere i et Land, hvor der
stod en militær Magt, som ikke stod under ham, og han erklærede
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derfor, at han, naar Forholdet ikke ordnedes paa denne Maade, vilde
see sig ude af Stand til at gaae tilbage til Slesvig.
Krigsministeren [Hansen] erkjendte vel, at der i det af Minister
Tillisch specielt nævnte Tilfælde med Hensyn til to slesvigske Flygt
ninge, hvem han havde givet Tilladelse til at vende tilbage, havde fra
Generalcommandoens Side fundet en Misforstaaelse Sted, men forøvrigt
kunde han ikke indrømme, at der af Generalcommandoen var gjort
den slesvigske Minister Indgreb i dennes Myndighed. Saalænge der var
Beleiringstilstand, maatte de militære Autoriteter ogsaa have den Myn
dighed, der resulterede af Beleiringstilstanden; det var i Beleiringstilstanden, at Differentserne mellem Generalcommandoen og det sles
vigske Ministerium havde deres Grund; saasnart den blev hævet, vilde
de dermed bortfalde, og han maatte henstille til den slesvigske Mini
ster, om der ikke nu kunde skrides til at hæve den. At stille de militære
Autoriteter under den slesvigske Minister, lod sig kun gjøre til en vis
Grad, saavidt vilde Krigsministeren modificere sine Anskuelser, men
derudover kunde kan ikke gaae.
Minister Tillisch erklærede, at det i nærværende Øieblik, da han
snart skulde modtage Flygtningene, ikke var ham muligt at undvære
Beleiringstilstanden, men denne maatte, som han tidligere havde be
mærket, i Udførelsen holdes inden for dens nuværende Øiemed.
Finantsministeren [Sponneck] kunde heller ikke finde det uforene
ligt med Begrebet af Beleiringstilstand at modificere den efter det
givne Forhold og de givne Tider. Han mente i det Hele, at den mili
tære Styrke i Slesvig, saalænge ingen activ Fjende staaer ligeoverfor,
maa staae til den øverste civile Øvrigheds Disposition, og at General
commandoen i Slesvig ikke længere kan have Myndighed eller modtage
Ordrer fra Krigsministeriet i Andet, end hvad der angaaer militære
Tjenestesager, men at Generalcommandoen derimod i Alt, hvad angaaer
politiske Spørgsmaal, kun har at modtage Ordre fra den slesvigske
Minister eller igjennem ham fra Hans Majestæt Kongen.
Efterat det endnu fra flere Sider i Statsraadet var blevet urgeret, at
en Beleiringstilstand, anvendt i Armeens Interesse, er noget ganske
Andet end en Beleiringstilstand, anvendt for at opretholde Orden, og
at det under alle Omstændigheder er nødvendigt, at een Autoritet i
Slesvig har den øverste Magt der, og at de Messures, som tages i Her
tugdømmet, udgaae i een Retning og ikke i divergerende, vedtoges det,
at Minister Tillisch nærmere skulde formulere, hvorledes han antog,
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at Forholdet mellem ham og Generalcommandoen burde ordnes, hvor
efter de, saafremt Overensstemmelse i denne Henseende imellem ham
og Krigsministeren ikke ved nærmere indbyrdes Conference imellem
dem var at opnaae, Sagen kunde blive foretagen i et følgende Statsraadsmøde.
Udenrigsministeren [Reedtz] forelæste en Depeche fra Gesandten i
Petersborg af 24de April, en do. fra Gesandten i Paris og en do. fra Kam
merherre Bielke.
Indenrigsministeren [Rosenørn] refererede Udkast til Lov angaa
ende Islands forfatningsmæssige Stilling i Riget og Rigsdagsvalgene
paa Island, idet han bemærkede, at han, i Henhold til hvad der i et
tidligere Statsraadsmøde var blevet vedtaget, havde confereret med
Justitsministeren og Cultusministeren om den Del af Udkastet, der
angik Islands forfatningsmæssige Stilling (Udkastets 10 første Paragrapher), og at begge disse Ministre med ham vare enige i samme.
Hvad Udkastets 1ste § angik, vedtoges det at ombytte Udtrykket
»Ændringer« med »nærmere Bestemmelser«.
I Udkastets § 3 fandt Statsraadet, at Ordet »Rigslov« helst maatte
substitueres med »Rigets lovgivende Magt«.
Forsaavidt efter Udkastet ingen Forandring skulde kunne ske i de
direkte Skatter uden Althingets Samtykke, bemærkede Finantsministe
ren [Sponneck], at det fra det finantspolitiske Standpunkt paa ingen
Maade kunde være rigtigt at fraskrive den lovgivende Magt Myndighed
til at convertere en indirekte Skat til en direkte, naar denne sidste
maatte betragtes som mere hensigtsmæssig. Han maatte derfor urgere
paa, at ikke Althingets Samtykke gjordes til Betingelse i den paagjældende Henseende, men at kun Althinget skulde høres i saadanne Til
fælde.
Justitsministeren [Bardenfleth] bemærkede, at han, da det omhand
lede Spørgsmaal nærmest var et finantsielt Spørgsmaal, og da det, efter
hvad Finantsministeren havde yttret, vilde kunne have en skadelig
Virkning paa det islandske Beskatningssystems Udvikling, hvis det
forblev ved Udkastet, vilde han for sit Vedkommende rette sig efter
Finantsministerens Mening med Hensyn til dette Punkt.
Indenrigsministeren [Rosenørn] bemærkede, at Udkastet gik ud paa
at sikkre Island mod Prægravation fra Rigsdagen, og at de direkte Skat
ter paa Island desuden altid vilde være saa ubetydelige, samt at enhver
Forandring i dem stedse maatte komme til at beroe saameget paa et
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nøie Kjendskab til de eiendommelige islandske Forhold, at der ogsaa
fra den Side var Føie til at overlade Islænderne selv den direkte
Beskatning. Ligesom Regjeringen i det Hele vilde komme til at staae
ganske anderledes, naar det Udkast, der nu forelagdes herfra, bar et
Billighedens Præg, saaledes maatte han med Hensyn til det nu om
handlede Punkt erklære, at han for at anbefale Hans Majestæt Udka
stet til Forelæggelse for den forestaaende islandske Forsamling
gjorde det til Betingelse, at det i Henseende til dette Punkt forblev
ved Udkastet.
Finantsministeren [Sponneck] bemærkede, at Grunden, hvorfor han
havde opponeret imod Udkastet i den omhandlede Henseende, alene
var, at Udkastets Bestemmelse var finantsielt betragtet urigtigt; og
han maatte i ethvert Fald reservere sig, at Spørgsmaalet, hvis det i sin
Tid skulde blive reist paa Rigsdagen, blev at betragte som aabent for
de enkelte Ministre.
Cultusministeren [Madvig] var med Indenrigsministeren af den
Mening, at man, da Island er saa eiendommelig stillet, gjorde bedst i
at overlade Landet selv den direkte Beskatning, som dog altid maa
være baseret paa et nøiere Kjendskab til indre Forhold og under alle
Omstændigheder aldrig kan blive af nogen Betydenhed for Danmark,
medens man til at skaffe sig det fornødne Bidrag fra Island har de
indirekte Afgifter at holde sig til.
Resultatet af Statsraadets Forhandlinger blev, at det i den omhand
lede Henseende skulde have sit Forblivende ved Udkastet, men at
iøvrigt det paagjældende Spørgsmaal skulde i sin Tid paa Rigsdagen
betragtes som aabent for Ministrene.
Indenrigsministeren [Rosenørn] refererede derefter Udkast til Lov
angaaende Valgene til Althinget.
Da Statsraadet udtalte sig for, at der skulde sættes en Valgbarhedscensus til Althinget, ønskede Indenrigsministeren [Rosenørn] at tage
under nærmere Overveielse, hvorledes en saadan Census hensigtsmæssigst kunde være at bestemme, og Sagens videre Referat udsattes der
for til næste Møde.
Mødet blev derpaa hævet.
A.W. Moltke.
/ J. Liebe.
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Møde i statsrådet fredag den 9. maj 1851.

Aar 1851, den 9de Mai, var Statsraadet samlet. Protokollen førtes
af Justitsraad Liebe.
Indenrigsministeren [Rosenørn] fortsatte Referatet af Lovudkastet
angaaende Valgene til Althinget, idet han bemærkede, at han, efter
nærmere at have taget under Overveielse, hvilken Valgbarhedscensus
til Althinget, der kunde være at bestemme, var kommen til det Resul
tat, at man i denne Henseende maatte holde sig til Erlæggelsen af
Skat.
Justitsministeren [Bardenfleth] kunde ikke finde det hensigts
mæssigt at lægge Skatten til Grund for Valgbarhedscensus, navnligen
fordi den forekom ham at være for lav, og den ikke er en Maalestok,
der kan anvendes overalt paa Island. Han vilde derfor foretrække, at
man satte Erlæggelsen af et klækkeligt Pengebeløb i offenlige og
communale Afgifter tilsammen som Valgbarhedscensus.
Indenrigsministeren [Rosenørn] maatte imidlertid være af den
bestemte Formening, at det ikke kunde gjennemføres at sætte et fæl
leds Pengebeløb som Census for et Land som Island, hvor næsten alle
Afgifter erlægges in natura, og hvor disses Værdi i Penge er saa for
skjellig i de forskjellige Dele af Landet.
Efterat det foreliggende Punkt yderligere var blevet forhandlet,
kom Statsraadet til det Resultat, at de hidtil gjældende Regler for
Valgbarhed til Althinget fremdeles skulde bibeholdes, men saaledes at
paa de Steder, hvor der efter disse Regler ikke kommer 1 Valgbar paa
hver 100 Beboere, skal af de høiest Beskattede tages til Valgbare saamange, at dette Forhold naaes.
Forsaavidt der ifølge det foreliggende Lovudkast ikke skulle væl
ges Suppleanter til Althinget, henledede Justitsministeren [Barden
fleth] Opmærksomheden paa de mange Besværligheder, som paa
Island ere forbundne med ethvert Valg, og som derfor gjorde det
ønskeligt saavidt muligt at søge nyt Valg undgaaet derved, at der strax
tillige vælges Suppleanter.
Med Hensyn hertil vedtoges det, at de Vanskeligheder, som det
vilde medføre ikke at have Suppleanter, skulde fremhæves i Motiverne
til Lovudkastet.
Indenrigsministeren [Rosenørn] oplæste derefter Udkast til en
allerhøieste Ordre til Stiftamtmanden paa Island om paa Regjeringens
18
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Vegne at forelægge de tvende Statsraadet nu foredragne Lovudkast
for den til deres Drøftelse sammenkaldte Forsamling.
Statsraadet fandt, at Stiftamtmanden burde udnævnes til Kongelig
Commissarius ved bemeldte Forsamling, og at Bemyndigelsen for ham
til at opløse Forsamlingen m. v. burde gives ham i en særegen Ordre.
Indenrigsministeren [Rosenørn] bemærkede fremdeles, at han
maatte ansee det ønskeligt, at der allerede nu erhverves en allerhøieste
Resolution for, at et af ham udarbeidet Lovudkast indeholdende nogle
Bestemmelser om Handel og Skibsfart paa Island forelægges næste
Rigsdag, om hvilket Udkasts Grundtræk Commisarius da kunde sætte
Forsamlingen i Kundskab, men uden at Forsamlingen i denne Anled
ning skulde kunne tage noget Initiativ i Sagen.
Statsraadet fandt, at det vilde være at foretrække, at det paagjældende Lovudkast forelægges Forsamlingen til Betænkning, og bemyn
digede Indenrigsministeren, som heri var enig, til, naar Udkastet var
gjennemgaaet af Conseilpræsidenten og Justitsministeren, og disse
tiltraadte dets Indhold, at erhverve den til Udkastets Forelæggelse for
Forsamlingen, inden det forelægges Rigsdagen, fornødne allerhøieste
Approbation.
Minister Tillisch refererede et til Hans Majestæt Kongen indgivet
allerunderdanigst Andragende fra Geheimeconferentsraad Scheel,
hvori denne anholder om forskudsvis af Statskassen at faae udbetalt
en Sum af c. 10.000 Mark Cour., som han mener, at der tilkommer
ham i Erstatning for den Skade, han i Anledning af Krigen har lidt,
navnlig med Hensyn til den ham tilhørende Eiendom i Byen Slesvig og
det derværende Bohave m. v. Idet Minister Tillisch derhos fremhævede
de Grunde, af hvilke han i sine over dette Andragende ifølge allerhøie
ste Befaling afgivne Betænkninger havde erklæret sig imod, at der af
den slesvigske Centralkasse udbetales Geheimeconferentsraad Scheel
det ansøgte Forskud, tilføiede han, at han, forsaavidt Hans Majestæt
ikke destomindre maatte af særdeles Naade ville bevilge Ansøgningen,
havde yttret den allerunderdanigste Formening, at Udbetalingen af det
begjærte Forskud dog i ethvert Fald burde knyttes til følgende Betin
gelse: 1) at Geheimeconferentsraad Scheel drager Omsorg for snarest
muligt at tilveiebringe lovligt Bevis for Størrelsen af det Tab, han
under Krigen har lidt; 2) at han ufortøvet gjør de fornødne Skridt til
at gjøre sine formentlige Fordringer imod Byen Slesvig gjældende
paa lovlig Maade; 3) at Forskuddet igjen erstattes Statskassen dels
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ved Liqvidation i det Beløb, som i sin Tid muligen maatte tilkjendes
ham i Skadeserstatning af Statskassen, dels ved Indbetaling i Stats
kassen af det Erstatningsbeløb, som han maatte kunne gjøre gjældende
imod Byen Slesvig, og forsaavidt disse tvende Beløb ikke maatte være
tilstrækkelige til at dække Forskuddet, at han da skal være pligtig at
tilbagebetale Restbeløbet med saadanne aarlige Afdrag, som Hans
Majestæt til sin Tid maatte finde for godt at bestemme; og 4) at han
for Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig har at godtgjøre Efterlevel
sen af de under No. 1 og 2 nævnte Betingelser, hvorhos Minister Til
lisch havde ansect det som en Selvfølge, at hvis det omhandlede For
skud bevilgedes, vilde der ved Udbetalingen være at holde saa meget
tilbage, som de Summer, der af Geheimeconferentsraad Scheel under
Beregningen af de paagjældende 10.000 Mark vare opførte for Skatter
af hans Gaard og Renter af de i denne indestaaende Penge, udgjøre.
Da Hans Majestæt imidlertid ønskede, at Geheimeconferentsraad
Scheels Ansøgning maatte kunne opfyldes, uden at hertil knyttedes
saadanne Betingelser som de nævnte, havde Allerhøistsamme paalagt
Minister Tillisch at bringe Sagen for i Statsraadet, for at Hans Maje
stæt kunde erfare dettes Mening i saa Henseende.
Efterat have forhandlet Sagen tiltraadte Statsraadet aldeles den
af Minister Tillisch, saaledes som ovenanført, yttrede Mening med
Hensyn til det foreliggende Andragende og fandt med ham, at der i
hvert Fald ikke kunde gaaes videre end at bevilge det ansøgte Forskud
under de af ham nævnte Betingelser, derunder indbefattet, at der til
bageholdes, hvad der under de paagjældende 10.000 Mark er opført
som Skatter af den Geheimeconferentsraad Scheel tilhørende Gaard
og Renter af de i denne indestaaende Penge.
Minister Tillisch bemærkede, at Udenrigsministeren havde for ham
udtalt den paatrængende Nødvendighed af, at der udfærdiges en Liste
over alle de flygtede ikke-militære Slesvigere, som det ikke kan til
stedes at vende tilbage, og at alle de, som ikke optages paa denne
Liste, maatte, uden Hensyn til om de havde meldt sig om at vende
tilbage eller ikke, have Amnesti, selvfølgelig paa de Betingelser, som
Opretholdelsen af den offenlige Ro og Orden gjorde det nødvendigt at
foreskrive, og at Udenrigsministeren saavelsom Grev Bille-Brahe havde
ment, at det ikke vilde kunne gaae an at udelukke Flere end en Snes
Stykker fra Tilladelsen at vende tilbage. Minister Tillisch tilføiede, at
han, ligesom han altid havde været imod en saadan Liste, der skulde
18*
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indbefatte Alle, som ikke maatte vende tilbage, saaledes ogsaa var det
endnu, men naar imidlertid Forholdene til Udlandet virkelig gjøre en
saadan Liste nødvendig, havde han jo intet Valg, og han havde derfor
efter Hans Majestæts Befaling forfattet en slig Liste, der efter Allerhøistsammes Villie skulde udgaae i en allerhøieste Bekjendtgjørelse.
Idet han endnu bemærkede, at han ikke kunde indestaae for, at Ingen
var glemt at optages paa denne Liste, og idet han vedblivende var af
den bestemte Formening, at mange Flere end de deri opførte Personer
burde, naar Nødvendigheden ikke bød det, udelukkes fra Amnestien,
oplæste han et Udkast til den nævnte Bekjendtgjørelse.
Efterat det i denne Anledning var fra flere Sider blevet fremhævet,
at Resultatet af de Forhandlinger, som ved Grev Billc-Brahes Nærvæ
relse i Statsraadet fandt Sted angaaende Amnesti-Spørgsmaalet, var
et ganske andet end det, der nu forelaa, og at det maatte forbause i
høieste Grad, om Personer, der havde været Hovedmænd for Oprøret,
skulde have Tilladelse til at vende tilbage, hvad Tilfældet vilde blive,
naar man indskrænkede sig til den forelæste Udelukkelses-Liste, be
mærkede Udenrigsministeren [Reedtz], at det vilde staae i Regjerin
gens Magt at foreskrive dem, hvem det tilstedtes at vende tilbage, at
tage Bopæl paa et bestemt Sted, som de ikke maatte forlade, og at
desuden Tiltale for deres tidligere Forseelser skulde staae aaben, naar
de paany gjorde sig skyldige i ulovligt Forhold. Udenrigsministeren
tilføiede, at han ikke vilde driste sig til at give sin Stemme til, at der
gjordes flere Undtagelser fra Amnestien end de, som vare anførte paa
den forelæste Liste, og til Styrke derfor oplæstes han en Depeche, som
han havde modtaget fra Gesandten i Petersborg, og et Uddrag af et
Brev fra Baron Dirckinck. Udenrigsministeren bemærkede sluttelig, at
Grev Bille-Brahe aldeles havde tiltraadt, at Sagen ordnedes saaledes
som af Minister Tillisch idag foredraget.
Finantsministeren [Sponneck] fandt, at det Indtryk, som de af
Udenrigsministeren nu oplæste Depecher gjorde, fuldkommen motive
rede, at der maatte bringes en taalelig Liste over dem, der undtoges
fra Amnestien, istand, men han kunde ikke deri see noget Afgjørende
imod, at nogle Flere optoges paa Listen end de, der allerede vare op
førte. Hovedsagen for Udlandet var, at der gaves en Liste over alle
flygtede Slesvigere, som ikke maatte vende tilbage, men om Tallet blev
noget større eller mindre, vilde Udlandet sikkert ikke lægge Vægt paa,
og de paa den idag oplæste Liste anførte Undtagelser vare forbausende
faa.

9. MAJ 1851

277

Minister Clausen mente, at dog ingen Regjering kunde have Noget
imod, at Enhver, om hvem det faktisk kan godtgjøres, at han har
været Hovedmand for Oprøret, udelukkes fra Amnestien, og at det
skyldtes Nationen og den offenlige Moral ikke at lade saadanne Per
soner straffrie vende tilbage.
Resultatet af Statsraadets Forhandlinger blev, at det ved Siden af,
at man efter de foreliggende Omstændigheder billigede, at AmnestiSagen toges paa den Maade, at der udfærdigedes en Bekjendtgjørelse,
om hvilke af de civile slesvigske Flygtninge, som ved Oprørets Udbrud
vare bosatte i Slesvig, der ikke kunde gives Amnesti, og at Tilladelsen
for dem, der maatte vende tilbage, clausuleredes saaledes som af Mini
ster Tillisch foredraget, overdroges Minister Tillisch at supplere Und
tagelses-Listen saaledes, at den uden dog at blive altfor talrig kom til
at indbefatte de mest Graverede af dem, hvis Navne ikke fandtes paa
den idag meddelte Liste, hvorefter da Sagen nærmere vilde blive at
foretage i det følgende Statsraadsmøde.
I Anledning af, at der for Baron R. Lilliencron, der, ifølge de i sin
Tid fra Kammerherre Bielke modtagne Beretninger, havde, efterat
Frederi var sluttet, forestaaet i Berlin et Hvcrvingscontoir for Insurgent-Armeen, var i disse Dage blevet løst Viclsebrev i Justitsministe
riet, og da det saaledes kunde antages, at han med det Første vilde
komme hertil Staden, ønskede Justitsministeren [Bardenfleth] at
erfare Statsraadets Mening om, hvorvidt der i denne Henseende maatte
fra det Offenliges Side være Noget at foranstalte.
Efterat Udenrigsministeren [Reedtz] havde erklæret, at han aldeles
ingen Betænkelighed fandt ved, at man lod Baron R. Lilliencron, hvis
han kom hertil Staden, strax arrestere og sendte ham bort med det
første til Lübeck eller Wismar afgaaende Dampskib, overlod Stats
raadet til Justitsministeren, forsaavidt det ikke maatte kunne fore
bygges, at Lilliencron kom hertil, da at drage fornøden Omsorg for, at
han strax udvistes.
Udenrigsministeren [Reedtz] forelæste Hovedpunkterne i en De
peche, som han vilde lade afgaae til Berlin og Wien angaaende Told
linien, og hvori han tillige for en Del var gaaet ind paa at afvise de i
den senere Tid mod Regjeringen fremsatte Beskyldninger.
Fremdeles forelæste Udenrigsministeren [Reedtz] et Uddrag af en
Skrivelse fra Minister Tillisch angaaende Sprogsagen, hvilket Uddrag
han agtede foreløbigen strax at gjøre Brug af til videre Meddelelse.
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Efterat Minister Tillisch havde af sin Skrivelse oplæst det hele paa
gjældende Afsnit in extenso, blev der fra flere Sider yttret Ønske om,
at dette hele Afsnit kunde blive oversat og meddelt vore Gesandtskaber
til videre Benyttelse.
Mødet blev derpaa hævet.
A.W. Moltke.
/ J. Liebe.
Møde i statsrådet lørdag d. 10. maj 1851.

Aar 1851, den 10de Mai, var Statsraadet samlet. Protokollen førtes
af Justitsraad Liebe.
Finantsministeren [Sponneck] forelagde Udkast til en Coloniallov
for de dansk-vestindiske Besiddelser, hvilket Udkast forud havde cir
kuleret mellem Statsraadets Medlemmer. Tillige fremlagdes det af
Marineministeren i Sagen afgivne skriftlige Votum.
Marineministeren [van Dockum] udviklede med Hensyn til det
Hovedpunkt, hvori han dissentierede fra Udkastet, om der nemlig skal
tilstaaes Colonialraadet Initiativ, nærmere de Grunde, som han i sit
Votum havde berørt. Han bemærkede i saa Henseende, at han ansaae
det aldeles nødvendigt, at Gouverneurens Magt styrkes saameget som
muligt, og at Indrømmelsen af Initiativ for Colonialraadet ikke kunde
Andet end have en nedbrydende Indflydelse paa den Magt, Gouver
neuren bør have; Gouverneuren vilde jævnlig see sig i den Nødvendig
hed at maatte optræde imod Forslag af Colonialraadet, derved vilde
komme Rivninger og Spændinger mellem Raadet og ham, og hans
Stilling vilde blive meget vanskelig og preeær, og det vilde føre til, at
man til stor Byrde for Moderlandet blev nødt til at holde en betydelig
Troppestyrke i Coloniernc. I de franske Colonier er der heller ikke
tilstaaet Repræsentationen Initiativ. Der er ogsaa den meget væsenlige
Forskjel imellem Forholdene herhjemme i Moderlandet og ude i
Colonierne, og som gjør, at man ikke kan sammenligne Colonialraadet
med nogen Institution herhjemme: at i Colonierne er Interessen ikke
saaledes bunden til Stedet, som i Moderlandet, og at det kun er PengeInteressen, som i denne regjerer, og dernæst at i Colonierne den over
veiende Del af Befolkningen, Negerne, hverken er eller under de nær
værende Forhold kan være repræsenteret.
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Finantsministeren [Sponneck] kunde ikke see det Betænkelige i at
tilstede Colonialraadet Initiativ lige med Gouverneuren i de paagjældende, Begges Lovgivningsmagt underlagte, rent indre og communale
Anliggender. Gouverneur Feddersen, som oprindelig havde været imod
at tillægge Colonialraadet Initiativ, var ogsaa senere gaaet over til
Finantsministerens Mening, og det netop af den Grund, at de Gjenstande, som ere underlagte Raadets Omraade, og til hvilke dets Initiativ
indskrænker sig, ere aldeles upolitiske.
Krigsministeren [Hansen] sluttede sig til Marineministeren, medens
derimod Statsraadets øvrige Medlemmer, for hvem det hele InitiativSpørgsmaal ikke stillede sig som værende af nogen særdeles stor Be
tydning, ikke fandt tilstrækkelig Anledning til i det omhandlede Punkt
at fravige Udkastet, idet de tillige troede, at det maaske snarere vilde
kunne sætte Gouverneuren i en skjæv Stilling, hvis det blev forment
Colonialraadet at have Initiativ i de Sager, der høre under dette Om
raade.
Marineministerens [van Dockums] Bemærkning ved Udkastets § 13
om Forlængelse af Fristerne til Valglisters Fremlæggelse m. v., der af
Finantsministeren var tiltraadt, blev af Statsraadet vedtaget.
Statsraadet meddelte derefter sit Samtykke til, at Finantsministeren
erhverver allerhøieste Approbation paa, at det omhandlede Lovudkast
forelægges til Drøftelse i Colonierne paa den af ham foreslaaede Maade.
Hans Majestæt Kongen indfandt sig dernæst i Statsraadet, og Mødet
fortsattes under Allerhøistsammes eget Præsidium. Kammerherre
Lunding overtog Protokollens Førelse.
Premierministeren [Moltke] oplæste Grev Reventlow-Criminils For
slag til et Svar paa den fra den bestandige Deputation for det slesvigholstenske Ridderskab og Prælater indløbne Adresse.
Finantsministeren [Sponneck] maatte stemme for, at der foran
Udtrykket »nexus socialis« i Analogi med, hvad der var udtalt i det
Project, der var at forelægge Notablerne, tilføiedes »nicht politische«,
hvilket Forslag, som af Statsraadets Majoritet vedtoges, billigedes af
Hans Majestæt Kongen.
Ministeren for Slesvig [Tillisch] maatte ansee det for nødvendigt,
at man med Hensyn paa det i Adressens Slutning udtalte Ønske, om
at gjenoprette Hertugdømmernes Forening, udtalte sig med tydelig
udtrykt Misbilligelse og tilbageviste dette Overgreb.
Hans Majestæt Kongen udtalte, at Allerhøistsamme, saafremt det
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overhovedet maatte være nødvendigt at besvare Adressen, vel maatte
ansee Grev Criminils Udkast til Svaret for at være for mildt, da selve
Adressen viste, hvorlidet man kunde stole paa Ridderskabets loyale
Stemning, men at Allerhøistsamme dog 'silde billige, at dette toges til
Følge.
Premierministeren [Moltke] maatte dog henvise til, at Ridder
skabet og Prælaterne i selve Adressen ei alene indrømmede, at en
»Verirrung«, men ogsaa at en »Verschuldung« havde fundet Sted. Han
maatte derfor ansee det for at være rigtigt at indskrænke sig til med
Hensyn til Hertugdømmernes fremtidige Stilling at henvise dem til
Notablerne, saamcget mere naar man efter Finantsministerens Forslag
tilføiede Ordene »nicht politische« foran nexus socialis.
Udenrigsministeren [Reedtz] tiltraadte denne Anskuelse.
Statsraadet vedtog derefter, og Hans Majestæt Kongen billigede, at
Grev Reventlow-Criminils Udkast til Besvarelsen tages tilfølge, dog
saaledes at Ordene »nicht politische« tilføiedes foran »nexus socialis«.
Derefter meddelte Hans Majestæt Kongen, at han maatte ansee det
for nødvendigt, at der nedsattes en dømmende Commission over Her
tugen og Prindserne af Augustenborg. Hans Majestæt fandt, at cn
saadan Forholdsregel nu var paa Tiden og foreslog Statsraadet til
Medlemmer af en saadan Commission: Arveprinds Frederik Ferdinand,
Overkammerherre v. Stemann, Generalprocureuren, Generalauditeuren
for Landetaten, Professor Larsen og 4 Assessorer af Høiestcret.
Efterat Krigsministeren [Hansen] havde bemærket, at de vel nær
mest vilde være at dømme af en Overkrigscommission, og Premier
ministeren [Moltke] havde udhævet, at det Amnesti-Patent, der netop
idag skulde discutteres i Statsraadet, mest passende syntes først at
burde udgaae, forinden man overveiede, hvorledes der vilde være at
forholde med de Individer, der blive udelukkede fra Amnestien, billi
gede Hans Majestæt, at dette Spørgsmaals Afgjørelse indtil videre ud
sattes.
Derefter oplæste Ministeren for Slesvig [Tillisch] den Liste, som
han i Medfør af det i forrige Statsraadsmøde Vedtagne havde udkastet,
i hvilken de Udelukkedes Antal var blevet noget forøget. Han bemær
kede, at han maatte vedblive sin tidligere Anskuelse, at en saa vidtgaaende Amnesti, som den der nu uagtet denne Forøgelse af Undtagel
serne forelagdes, vilde være til Skade for Hertugdømmets indre Ro og
virke nedtrykkende paa Stemningen blandt de loyale Slesvigere; han
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kunde derfor kun finde et Forsvar for dette Skridt i de udvortes For
hold, der gjorde det nødvendigt.
Derefter oplæste Ministeren den af ham udkastede nye Liste paa
dem, der vare at undtage fra Amnestien.
Med Hensyn paa forrige Amtsforvalter Georg v. Krogh, som var
bragt i Forslag til Udelukkelse, maatte Ministeren dog bemærke, at
han var ansat som Embedsmand i Holsten; da imidlertid Finants
ministeren [Sponneck] havde udhævet, at dette Samme var Tilfælde
med forrige Herredsfoged Jacobsen og Advokat Bremer, og at han ei
antog, at dette kunde være nogen Hindring for Udelukkelsen, billigede
Hans Majestæt, at forrige Amtsforvalter Krogh, saavelsom Advokat
Bremer, udelukkedes fra Amnestien.
Efterat dernæst Ministeren for Slesvig [Tillisch] havde henstillet,
hvorvidt det var nødvendigt at udelukke de Geistlige Baumgarten og
Brag, af hvilke den Første allerede var ansat i Rostock, og den Andens
Opholdssted ei havde været at udfinde, maatte dog Statsraadet være
af den Mening, som Hans Majestæt billigede, at de begge To vare at
udelukke fra Amnestien.
Efterat derpaa flere enkelte Personligheder vare discutterede, ved
toges det endvidere, at forhenværende Pastor Lorenzen i Adelby ude
lukkedes, men derimod Rector Lübker i Flensborg og Lærer Burgwardt
indbefattedes under Amnestien.
Minister Clausen udtalte sig i Almindelighed mod en saa omfat
tende Amnesti og bragte i Erindring, at Grev Bille-Brahe havde yttret
sig imod den.
Hans Majestæt maatte dog efter de forhaanden værende Omstæn
digheder antage Amnestien, saaledes som den nu forelaa, for nødven
dig, men Allerhøistsamme var overbevist om, at den vilde virke
nedbrydende paa den gode Stemning i Slesvig, navnligen blandt de
simplere Klasser.
Finantsministeren [Sponneck] vilde eihellcr have tilraadet en saa
dan Act, saafremt Forholdene havde været saadanne, at Kongen uden
al fremmed Indblanding kunde ordne Forholdene i Slesvig.
Efterat Krigsministeren [Hansen] endnu havde udtalt, at det fore
kom ham, som om det, naar Hans Majestæt dog udførte en saa stor
Naadesact, var rigtigst kun fra Amnestien at udelukke de Mænd, der
havde været betroet Embeder, udtalte Statsraadet sig for den forelig
gende Affattelse af Amnestipatentet, hvilket derefter allerhøist billige-
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des saavelsom Udkastet til Formen for de Ansøgninger, der vilde være
at indgive for at erholde Tilladelse til at vende tilbage til Slesvig, hvil
ken Tilladelse Ministeren ad mandatum havde at udfærdige.
Mødet blev derpaa hævet.

A.W. Moltke.
/ Paa Kammerherre Lundings Vegne
J. Liebe.
Møde i statsrådet tirsdag d. 13. maj 1851.

Aar 1851, den 13de Mai, var Statsraadet samlet. Minister Tillisch,
der havde begivet sig tilbage til Flensborg, var fraværende. Protokollen
førtes af Justitsraad Liebe.
Den i det forrige Statsraadsmøde foretagne Sag angaaende Spørgs
maalet om Tiltale imod Hertugen og Prindsen af Augustenborg blev
paany bragt under Omhandling.
Efterat det af Udenrigsministeren [Reedtz] var blevet stærkt urge
ret, at det vilde kunne have skadelige Følger med Hensyn til Succes
sionssagen, hvis man i nærværende Øieblik, da denne Sag alvorligt er
sat i Bevægelse, instituerede en Tiltale mod Hertugen og Prindsen af
Augustenborg, at derimod Muligheden af at sætte dem under Tiltale
og lade dem dømmes vist vilde kunne benyttes som et virksomt Middel
til Successionssagens Fremme, men at det i ethvert Fald vilde være
meget ønskeligt, forinden noget Skridt gjordes, at oppebie Baron Pechlins nærforestaaende Tilbagekomst for at høre hans Tanker om Sagen
baade med Hensyn til den Forbindelse, hvori Spørgsmaalet om Tiltale
mod Augustenborgerne staaer med Successionssagen, og tillige forsaavidtsom med Hensyn til deres Qvalitet som tydske Prindscr, Spørgs
maalet ogsaa bliver at betragte fra tydsk-statsretsligt Standpunkt, blev
det af Statsraadet, idet dog Krigsministeren [Hansen] var af den Me
ning, at der Intet kunde være imod strax at anordne en retslig For
følgning, og idet Minister Clausen fremhævede, at Institueringen af
Tiltale mod Augustenborgerne maatte nærmest betragtes fra den Side,
at det er et Skridt, som Retfærdigheden fordrer for at ske Fyldest,
tiltraadt, at der, i Overensstemmelse med hvad allerede i forrige Møde
var besluttet, skulde, forinden Videre foretoges, gives Baron Pechlin,
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naar han kom tilbage, Leilighed til at yttre sig over Sagen i de nævnte
Henseender.
Udenrigsministeren [Reedtz] meddelte derefter de seneste Efter
retninger fra Udlandet og forelæste en Beretning fra Grændseregulerings-Commissionen.
Endelig oplæste Udenrigsministeren [Reedtz] en allerunderdanigst
Forestilling, han agtede at nedlægge angaaende Afslutningen af en
Handels- og Skibsfartsoverenskomst med den dominicanske Repu
blik, i hvilken Henseende det skulde overdrages Gouverneuren over de
vestindiske Besiddelser at føre Underhandlingerne.
Paa Udenrigsministerens [Reedtz’s] Forespørgsel, om den paagjæl
dende Handels- og Skibsfartsoverenskomst behøvede at forelægges
Rigsdagen, yttrede Statsraadet sig derhen, at i Henhold til hvad alle
rede i tidligere lignende Tilfælde var antaget, en saadan Forelæggelse
ikke ansaaes nødvendig.
Finantsministeren [Sponneck] bemærkede, at Minister Tillisch, da
de ved et foregaaende Statsraadsmøde omhandlede Differentser mellem
ham og Krigsministeren ikke vare bievne endelig berigtigede inden
hans Tilbagerejse, havde overdraget Finantsministeren at drage Om
sorg for, at denne Sag blev afgjort.
Krigsministeren [Hansen] bemærkede i denne Anledning, at han
igaar havde tilskrevet Minister Tillisch, og at han i næste Statsraads
møde skulde meddele Indholdet af denne Skrivelse.
Protokollerne for Statsraadets Møder den 29de April og 2den Mai
bleve forelæste og vedtagne.
Mødet blev derpaa hævet.
A.W. Moltke.
/ J. Liebe.

Møde i statsrådet onsdag d. 14. maj 1851.
Aar 1851, den 14de Mai, var Statsraadet samlet. Conseilpræsidenten
og Minister Tillisch vare fraværende. Justitsministeren førte Forsædet.
Protokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Udenrigsministeren [Reedtz] forelæste en Note fra Grev Nesselrode
til Baron Ungern, som denne sidstnævnte havde meddelt ham. Til Op
læsningen af denne Note, som Udenrigsministeren navnlig med Hensyn
til de deri betegnede Udtalelser af Grev Criminil lige overfor Forbunds-
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commissærerne, ansaae for at være maaske den for Regjeringen allerbeklageligste, der endnu var kommet fra Rusland, knyttede han den
Bemærkning, at han under de forhaandenværende Forhold, og saaledes
som Danmarks Stilling i nærværende Øieblik var, maatte ansee det i
høj Grad paatrængende nødvendigt, at der, da Keiseren af Rusland
vilde med det Allerførste træffe sammen i Warschau med Keiseren af
Østerrig og Kongen af Preussen, og da det ikke kunde være Andet, end
at det danske Spørgsmaal vilde ved denne Sammenkomst komme under
Omhandling, sendtes En til Warschau for direkte at meddele Regje
ringens Forklaringer og derved indvirke paa Magternes Stemning, me
dens han derimod vilde finde det høist betænkeligt at lade disse For
klaringer gaae igiennem den herværende russiske Gesandt, som hertil
havde tilbudt sin Bistand. Til at overtage hiin Mission troede han efter
modent Overlæg ikke at kunne bringe nogen Anden i Forslag end Grev
C. Moltke-Nütschau. For at forvisse sig om, at Grev Moltkes Opfatning
af Forholdene og af Regjeringens Politik var saadan, at deri kunde
haves Garanti med Hensyn til hans Sendelse til Warschau, havde Uden
rigsministeren havt en Samtale med ham uden iøvrigt at gjøre nogen
Antydning om den paatænkte Mission. Ved denne Leilighed var Grev
Moltke, der uagtet personlig Ven af Grev Criminil havde udtrykt sig
meget misbilligende over den svage Maade, hvorpaa der fra dennes
Side gaaes frem i Holsten, bleven meget frapperet ved at erfare Ind
holdet af den idag oplæste Note. Han havde derhos, efter at være gjort
bekjendt med de af Regjeringen senest tagne Mesures i Henseende til
Toldliniens Forlæggelse, Amnestisagen og Sprogsagen, besvaret Uden
rigsministerens Spørgsmaal, om han fandt, at Regjeringen i dette
Øieblik kan eller bør gjøre noget yderligere Skridt, med et positivt Nei.
Han havde tillige med varm Anerkjendelse omtalt Minister Tillisch og
den nuværende under dennes Bestyrelse tilveiebragte Tilstand i Slesvig
i Modsætning til Tilstanden i Holsten. Han havde i det Hele yttret sig
paa en saadan Maade, at Udenrigsministeren antog, at han bedømmer
Forholdene saa unbefangen som Nogen; og naar hertil kom hans hele
uafhængige Stilling, den Agtelse han nyder, og den Tillid han ved en
tidligere Mission har erhvervet sig hos det russiske Hof, kunde Uden
rigsministeren ikke Andet end være af den Overbevisning, at han
bedre end nogen Anden vilde kunne udføre den paatænkte Mission.
Om han iøvrigt, hvis Statsraadet billigede Udenrigsministerens For
slag, vilde paatage sig denne Mission, turde Udenrigsministeren ikke
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svare for. Udenrigsministeren tilføiede sluttelig, at Conseilpræsidenten
havde bemyndiget ham til at meddele Statsraadet, at han for sit Ved
kommende tiltraadte Forslaget.
Finantsministeren [Sponneck] var enig i, at naar nogen Sendelse
til Warschau skulde finde Sted, kunde den ikke betroes til nogen An
den end Grev Moltke, men netop fordi man i Valget var indskrænket
til ham, var der dobbelt Opfordring til at tage under Overveielse, om
det var nødvendigt at sende Nogen. For sit personlige Vedkommende
kunde han i det Hele ikke føle sig overbevist om, at det var nødven
digt, at der sendtes Nogen, idet han antog, at det ikke vilde være
vanskeligt skriftligt at give fyldestgørende Forklaringer, og idet han
tillige havde nogen Frygt for, at det, hvis Notabelforsamlingen i Flens
borg skulde faae en brat Ende, medens Congressen i Warschau endnu
var, kunde være noget betænkeligt for Regjeringen at have der en Afsending, som i saa Fald dog neppe kunde antages at ville støtte den
Retning, hvori Regjeringens Program gik. Det kunde imidlertid paa
ingen Maade være hans Mening at ville, naar den nærmest vedkom
mende Minister, Udenrigsministeren, foreslog Grev C. Moltkes Sen
delse til Warschau, stemme herimod, men han havde dog ikke villet
undlade at udtale den Frygt og Tvivl, som han i denne Henseende
havde.
Efterat navnlig Justitsministeren [Bardenfleth], Cultusministeren
[Madvig] og Minister Clausen ganske havde sluttet sig til Udenrigs
ministerens Forslag, idet de baade ansaae den paatænkte Sendelse til
Warschau for paatrængende nødvendig og tillige holdt sig overbeviste
om, at dette Hverv kunde med fuldkommen Tillid overgives til Grev
C. Moltke, som de troede at ville bedre end nogen Anden være istand
til at give de Forklaringer, der skulde gives, tilbørlig Vægt og skaffe
dem Indgang, tiltraadte Statsraadet Forslaget.
Mødet blev derpaa hævet.
A. W. Moltke,

/ J. Liebe,
Møde i statsrådet mandag d. 19. maj 1851.

Aar 1851, den 19de Mai, var Statsraadet samlet. Minister Tillisch
var fraværende. Protokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Udenrigsministeren [Reedtz] meddelte, at han, i Henhold til hvad
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i sidste Statsraadsmøde var blevet vedtaget, havde havt gjentagne
Samtaler med Grev Moltke-Nütschau, men at Resultatet var blevet, at
denne havde erklæret ikke at kunne paatage sig den paatænkte Mis
sion til Warschau. Idet Udenrigsministeren derhos atter releverede
Vigtigheden og Nødvendigheden af at benytte Keiseren af Ruslands
Ophold i Warschau til ved mundlige Forklaringer at søge retableret
den rokkede Tillid til Danmark og derved tillige sikkre sig Ruslands
Samvirken ved Successionssagens Ordning, samt idet han i den Anled
ning navnlig mindede om det liøist Betænkelige i, at Rusland i en
Række af Actstykker skarpt havde udtalt sig i den Retning, at Tilliden
til Danmark var borte, bemærkede han, at han ikke vidste nogen An
den, til hvem den paatænkte Mission kunde overdrages istedetfor til
Grev Moltke-Nütschau, der paa den ene Side ved sit nøie Kjendskab til
Forholdene i Hertugdømmerne, og paa den anden Side ved sin fuld
kommen uafhængige Stilling og ved sin selvstændige Charakter vilde
være istand til at give sine Explicationer i Warschau en Vægt, der
kunde haabes ikke at ville blive uden Virkning paa de Beslutninger
Danmark vedkommende, som maatte blive tagne, medens Souverænerne ere samlede i Warschau, og for hvilke Udenrigsministeren, naar
Intet fra den danske Regjerings Side skete, ikke kunde være ansvarlig.
Naar derfor Grev Moltke-Nütschau afslog at gaae til Warschau, og naar
Danmark ikke bragtes ud af den isolerede Stilling, hvori det er kom
met, vil Udenrigsministeren ikke see sig istand til at vedblive i sin
Post, idet han heller ikke kunde forsvare, at Resultatet af hans Politik
skulde, efterat hans Bestyrelse var begyndte med Tillid for Stormag
terne, blive, at han endte med Mistillid og havde fordærvet det med
Alle.
Conseilpræsidenten [Moltke] bemærkede, at han idag havde talt
med Grev Moltke-Nütschau, og at de to Hovedindvendinger, som denne
havde imod at paatage sig den omhandlede Mission, vare: for det Før
ste, at hvis der hos Stormagterne allerede er en forudfattet Mistillid
til Danmark, saa vilde den, den være sig grundet eller ikke grundet,
ikke kunne afhjælpes ved en Mission paa nogle faa Dage, og for det
Andet, at han (Grev Moltke-Nütschau) frygtede for, at hans Sendelse
vilde mere skade end gavne Sagen, navnlig fordi han, dersom der blev
spurgt om hans personlige Mening angaaende de trufne Regjeringsforanstaltninger i Slesvig, maatte, skjøndt han vel materielt ikke kunde
finde Noget mod de fleste af dem, dog formelt finde det urigtigt, at
gjennemgribende Forholdsregler vare gjorte gjældende ad Lovgivnings-

19. MAJ 1851

287

veien ved Love, der ikke havde allerhøieste Sanction. Grev MoltkeNütschau havde i det Hele været af den Mening, at der ved en per
sonlig Mission ved nærværende Leilighed ikke vilde kunne bevirkes
mere end ved en skriftlig Udvikling, og det var ham tillige bekjendt, at
Keiseren af Rusland ikke meget yndede personlige Missioner, af hvilke
der i Løbet af de 3 sidste Aar allerede havde fundet 7 Sted fra Dan
mark til Rusland. Skjøndt nu vel Grev Moltke-Nütschau saaledes havde
afslaaet at gaae til Warschau, maatte Conseilpræsidenten dog frem
hæve, at hvad Greven i den Henseende ogsaa væsenligen havde appuieret paa, var, at Existentsen af det allerhøieste Sprogreskript af 1810,
der var blevet paaberaabt som Støtte for de i Slesvig med Hensyn til
Sprogforholdene i Kirke og Skole trufne Foranstaltninger, var ham
aldeles ubekjendt, og at han, al Eftersøgning uagtet, intetsteds havde
fundet det; og da nu imidlertid dette Reskript senere end Conseilpræsidentens Samtale med Grev Moltke-Nütschau var kommet for Dagen,
idet Concepten til det fandtes i Kabinetssekretariatets Protokoller, tro
ede Conseilpræsidenten, at denne Omstændighed muligen vilde kunne
influere paa Greven, saaledes at han, naar han blev bekjendt med Re
skriptet, bestemte sig til at overtage Missionen til Warschau.
Udenrigsministeren [Reedtz] maatte bemærke, at naar den russiske
Regjering ligefrem skriftlig havde opfordret Danmark til at lade den
tilhændekomme Oplysninger, hvorved den tabte Tillid til Danmark
igjen kunde rodfæstes, og naar der, hvis disse Oplysninger skulde gives
skriftligt, ikke gaves nogen anden Vei end igjennem den herværende
russiske Gesandt, der altsaa vilde kunne ledsage dem med sine For
klaringer, saa troede han, at hermed Nødvendigheden af den paa
tænkte Mission til Warschau var bestemt nok antydet. Naar de Mesu
res i Henseende til Slesvig, hvormed Regjeringen i den seneste Tid var1)
imødekommet de Anker, der rettedes imod den, og hvorved han i det
Hele havde troet, at der var gjort, hvad billigen kunde forlanges, commenteredes paa en fjendsk Maade, vilde de ikke have nogen Virkning
paa Rusland; det gjaldt derfor om at stille disse Mesures i deres rette
Lys og strax at kunne møde de Indvendinger, der baade med Hensyn
til dem og i andre Henseender maatte blive gjorte, og dette kunde kun
opnaaes ved en personlig Mission. Udenrigsministeren tilføiede endnu,
at naar en Mand som Grev Moltke-Nütschau nægter at overtage sig
den paagjældende Mission, ligger deri eller vil idetmindste blive lagt,
*) Formodentlig fejlskrivning for: havde:
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en saa betænkelig Dom fra hans Side over Forholdene, at den vel er
egnet til at fremkalde de alvorligste Betragtninger.
Finantsministeren [Sponneck] bemærkede, at han som Statsraadet
bekjendt havde fra Begyndelsen været af den individuelle Anskuelse, at
der ikke var tilstrækkelig Anledning til den omhandlede Mission, lige
som han i det Hele ikke var for saadanne Missioner, men at han imid
lertid ved nærværende Leilighed havde underordnet sin Mening Uden
rigsministerens. Han troede, at hvis man ikke ganske vilde oversee
alle de Yttringer, som i den senere Tid vare komne fra Rusland i den
Retning, at Tilliden til Ministeriet var tabt, kunde man i hvert Fald
ikke betragte dette pludselige Omslag fra Ruslands Side, som var sket,
uden at den danske Regjering havde givet den allerringeste Anledning
dertil, anderledes end som et forbigaaende Uveir; og han maatte ansee
det fuldkommen tilstrækkeligt, at saadanne Yttringer paa en bestemt
Maade vistes tilbage. Ved Siden heraf vilde han imidlertid gjerne ind
rømme, at det for Regjeringen til at fortsætte dens Politik kunde blive
nødvendigt at give flere bestemte Fakta end de allerede givne, og i saa
Fald troede han ikke, at der var Andet for, end at Ministeriet, det nær
værende eller et tilkommende, viste sig saa conservativt som muligt.
Udenrigsministeren [Reedtz] bemærkede hertil, at den af Finants
ministeren nu betegnede Vei maaske var den eneste, der vilde kunne
retablere Danmarks Stilling. Systemet er det, tilføiede Udenrigsmini
steren, hvorom der er Tale; den danske Regjering maa vise, at den har
Villie og Magt til at løse Vanskelighederne og bringe Sagen til Ende,
og den maa paa en tydeligere Maade, end hidtil er sket, lægge for
Dagen, at den har Hjerte for sine tydske Undersaatter og er villig til at
tage Hensyn til dem.
Krigsministeren [Hansen] ansaae det aldeles nødvendigt for den
danske Regjering at gjenvinde det russiske Kabinets Tillid; han saae
intet andet Middel til, at Kongens Autoritet i Holsten igien skulde blive
retableret, og Spørgsmaalet blev da, hvad Rusland forlangte for sin
Intercession. Rusland havde ladet sig forstaae med, at man skulde
benytte Tiden til at faae en Ende paa Sagerne og komme ud af dem,
inden en ny Krisis var der; det var derfor vigtigt at faae en snarlig
Afgjørelse og at vinde Ruslands Tillid, førend denne Magt i Forening
med Østerrig og Preussen afgjorde det danske Spørgsmaal. Han vilde
gjerne indrømme, at de Klager, der føres over den danske Regjering
ere meget overdrevne, men han troede iøvrigt, at navnlig Ruslands
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Daddel egenlig gjælder Regjeringssystemet: at Danmark er i demokra
tisk Retning gaaet videre end noget andet Land, og Hovedsagen var det
derfor at forsvare Regjeringen mod Beskyldningerne for demokratiske
Tendentser. Nogle af Ministeriets Medlemmer, bemærkede sluttelig
Krigsministeren, ere mindre populære i Udlandet, andre iblandt dem
ere totalt upopulære paa Rigsdagen; det gjør, at de to Dele af Mini
steriet umuligt kunne vedblive at gaae sammen, idet det dog er nød
vendigt, at en Regjering for at kunne optræde med Kraft og selvstæn
digt overfor Udlandet maa være homogen.
Udenrigsministeren [Reedtz] tilføiede sit Forrige, at han troede, at
Ruslands Klager hovedsagelig vare begrundede i, at det er penibelt for
Rusland, at den danske Sag, en Sag som kan complicere Forholdene i
Europa endmere, end Tilfældet maaske alligevel vil blive, ikke kan
faae en Ende. Hvad Hovedopgaven for den paatænkte Mission til War
schau angik, da vilde han ikke saameget opfatte den som en Retfærdiggjøren af, hvad der var sket, men meget mere sætte Missionens Øiemed deri, at Regjeringen kan komme til Kundskab om, hvilke Skridt
indenfor det Notablerne forelagte Program, der yderligere forlanges,
for at Sagen kan blive bragt til en Ende, og Successionsspørgsmaalet
blive afgjort.
Cultusministeren [Madvig] vilde gjerne troe, at der hos Stormag
terne er en Forstemning over det hele Regjeringssystem herhjemme,
men denne Misstemning var ikke ny. Naar Udenrigsministeren havde
sagt, at Regjeringen maa forelægge Fakta for at vise, at den ogsaa har
Hjerte for sine tydske Undersaatter, da troede Cultusministeren, at
Regjeringen allerede havde vist dette, saavidt de tydske Undersaatters
Ret strækker sig, og yderligere Fakta i den Henseende frygtede han for
let kunne føre til en Retning, der var modsat den, som det nuværende
Ministerium havde sat sig til Maal at gjennemføre. Hvad dernæst angik
Udlandets Beskyldninger for demokratiske Tendentser, da troede han,
at saadanne Tendentser bleve af Udlandet sammenblandede med, at
Ministeriet gjør, hvad der dog kun ligefrem følger af Grundloven.
Iøvrigt maatte han, i Anledning af hvad Krigsministeren havde yttret,
bemærke, at Spørgsmaalet for Kabinettet ikke var at stille sig saaledes,
at det enten finder en Støtte i Udlandet eller gjør Rigsdagen til Behag;
men hvad det gjaldt om, det var at stille sig fast, hvilke Interesser det
er, Regjeringen ligeoverfor Udlandet har forfægtet, og for hvis Skyld
det er, at Krigen er bleven ført; thi disse Interesser var det, som Mini19
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steriet skulde hævde. Det nuværende Ministerium havde bestandig vedkjendt sig, at det bestræbte sig for at gjøre hele Monarkiet til en
Eenhed ligeoverfor Udlandet, men tillige for at der i denne Eenhed
blev en for de danske Interesser retfærdig Stilling af Monarkiets for
skjellige Dele, saaledes at Holsten paa den ene Side ikke paa nogen
Maade løsnedes fra Monarkiet, men paa den anden Side heller ikke
betoges sin tydsk-politiske Charakter, og at Slesvig paa den ene Side
ikke incorporeredes i Danmark, men paa den anden Side unddroges
den tyske Indflydelse. Dette var det, der maatte betegnes som Mini
steriets Politik ligeoverfor Udlandet. For et Ministerium, der ved Siden
af med Kraft at ville gjennemføre denne Politik, maaske kunne i Hen
seende til de indre Forhold styre Landet i mere conservativ Retning
end det nuværende, skulde han for sit Vedkommende gjerne vige til
bage, og han troede ogsaa, at Spørgsmaalet dog tilsidst blev, om Hans
Majestæts Regjering ikke maa ordne sig mere homogent, end Tilfældet
nu er. Nedlagde Udenrigsministeren i dette Øieblik sin Portefeuille,
maatte dette have til Følge, at ogsaa de andre Ministre nedlagde deres;
thi Udenrigsministerens Udtrædelse netop nu vilde være saa beteg
nende, at Ministeriets øvrige Medlemmer ikke kunde forsvare at ved
blive.
Minister Clausen troede, at det nærværende Øieblik, da Notablerne
ere samlede, var det uheldigste Tidspunkt for en total Ministerforan
dring; han kunde aldeles ikke gjøre sig klart, hvad Vinding for Dan
mark der skulde være at opnaae ved en saadan, men antog meget mere,
at den hele Sag, hvorfor der var kjæmpet, maatte ansees for tabt.
Noget Andet var, at der kunde ske en Modification i Kabinettets Sam
mensætning, som uden at være en Systemforandring kunde give Kabi
nettet et mere conservativt Præg. For sit eget Vedkommende kunde
han kun ansee det som en reen Vinding at blive givet tilbage til sin
egenlige Virksomhed, men han havde dog ikke kunnet komme til den
Erkjendelse, at det skulde være rigtigt, at han i Øieblikket fra sin Side
gjorde noget Skridt til at udtræde af Ministeriet, hvorimod han ikke
kunde finde det urigtigt, om Statsraadet androg hos Kongen paa hans
Entledigelse, naar Flerheden af dets Medlemmer var af den Mening,
at et saadant Skridt burde ske. Han kunde iøvrigt ikke Andet end
antage, at det ved en skriftlig Fremstilling maatte kunne lykkes at
vise: at det netop er de tydske Magters Optræden i Holsten, som gjør
det umuligt der at tilveiebringe en ordenlig Tingenes Tilstand; at det
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med Hensyn til Slesvig maa være den danske Regjerings Opgave at
sørge for at faae dette Hertugdømme saameget som muligt skilt fra
Holsten og draget saa nær til Danmark, som det kan bestaae med
Slesvigs eiendommelige Forhold, hvilket Kongen har lovet at respectere; at endelig Kongen og Ministeriet, da Danmark nu engang har
faaet en constitutionel Forfatning, ikke ville kunne byde Haanden til
dens Omstyrtning, men at dens Revision kun kan ske ad forfatnings
mæssig Vei. Han troede, at en saadan Fremstilling maatte lykkes, uden
at man skulde tye til saadanne Forholdsregler, hvorved man altid gav
Slip paa Selvstændighed. Endelig maatte han endnu bemærke, at hvor
overordenlig vigtigt han end fandt det, at en Mand som Grev MoltkeNütschau gik til Warschau, kunde han dog ikke nægte, at det forekom
ham noget betænkeligt at fonnaae ham dertil, efterat han udtrykkelig
havde erklæret sig saaledes som af Conseilpræsidenten meddelt.
Indenrigsministeren [Rosenørn] var enig med Udenrigsministeren i,
at det var høist vigtigt, at En sendtes til Warschau og for det Tilfælde,
at Grev Moltke-Nütschau ikke skulde kunne bringes til at overtage
denne Sendelse, maatte han ansee det ønskeligt, at en anden Personlig
hed sendtes. Hvad angik Spørgsmaalet om et Skifte i Kabinettet, da
havde han tidligere troet, at man ved et saadant Skifte havde kunnet
afvende den nu truende Fare, men som Sagerne nu i Øieblikket laae
for, antog han, at man hellere maatte oppebie for et Ministerskifte det
Tidspunkt, da man seer, hvad Notabelforsamlingen vil føre til. Skulde
der imidlertid fortiden indtræde Modification i Kabinettet (for sit eget
Vedkommende havde han, som Statsraadet vilde erindre, allerede tid
ligere henvendt sig til Hans Majestæt om sin Dimission) da troede han,
at meget Lidet vilde være vundet ved en partiel Modification; thi hvad
der havde bundet og generet det nuværende Ministerium var dettes
første Udtalelse paa Rigsforsamlingen i November 1848, hvorefter det
ganske var traadt i Martsministeriets Sted, og skulde der derfor afgjort
vindes ved en Forandring i Ministeriet, saa kunde det kun ske ved, at
det hele Ministerium fratraadte.
Conseilpræsidenten [Moltke] bemærkede, at han ikke kunde Andet
end være af den Mening, at en saadan Forandring vilde i Øieblikket
være høist betænkelig, og han maatte med Minister Clausen være fuld
kommen enig i, at det vilde være særdeles uheldigt, om det fortiden
skulde komme til en Ministervexel.
Justitsministeren [Bardenfleth] bemærkede, at det vel kunde an19e
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tages, at alle Statsraadets Medlemmer vare enige i Ønskeligheden af,
efterat Sprogreskriptet af 1810 nu var fremkommet, paany at søge at
formaae Grev Moltke-Nütschau til at paatage sig Missionen til War
schau, og han troede derfor heller ikke, at det var af videre praktisk
Nytte i Øieblikket at fortsætte Discussionen om mulige Modificationer
i Kabinettet. Men iøvrigt var det hans Overbevisning, at det nuværende
Ministerium, saaledes som det fortiden er sammensat, ikke vilde være
istand til at føre den danske Sag igjennem, idet nemlig Udlandet ikke
kan see Ministeriet fra et fuldkommen upartisk Standpunkt, men an
tager, at Ministeriet virker under Trykket af en demokratisk Rigsdag.
Han erkjendte imidlertid villig, at maaske endnu ikke Øieblikket var
der til at gjøre Noget i Retning af cn Ministervexel, og han skulde
derfor raade til fornyet Anstrængelse hos Grev Moltke-Nütschau for
at bringe ham til at gaae til Warschau.
Efterat endnu forskjellige af Statsraadets Medlemmer yderligere
havde yttret sig, blev Resultatet af Forhandlingerne, at Udenrigsmini
steren ved at sætte Grev Moltke-Nütschau i Kundskab om Sprog
reskriptet af 1810 skulde gjøre fornyede Anstrængelser for at formaae
ham til at paatage sig Missionen til Warschau.
Justitsministeren. [Bardenfleth] bemærkede, at Minister Tillisch
havde meddelt ham, at han ikke følte sig tilfredsstillet ved de Ordrer,
som Krigsministeren efter de Forhandlinger, som fandt Sted under
hans sidste Nærværelse her i Staden, havde ladet afgaae til General
commandoen for Hertugdømmet Slesvig, og at han fremdeles maatte
være af den ufravigelige Mening, at det, for at han skulde kunne ved
blive i sin Stilling, var nødvendigt, at Forholdet med Generalcomman
doen ordnedes paa den af ham i Statsraadet tidligere nævnte Maade.
Minister Tillisch havde ønsket selv at andrage denne Sag paany for
Statsraadet, men Tiden havde ikke tilladt ham det, og han havde derfor
anmodet Justitsministeren om hos Krigsministeren foreløbigen at søge
bevirket Forandring i Henseende til et enkelt Punkt i de givne Ordrer,
paa hvilket han især maatte lægge Vægt. Krigsministeren havde ogsaa
lovet Justitsministeren at imødekomme Minister Tillischs Ønske med
Hensyn til dette Punkt, og Justitsministeren havde derefter tilskrevet
Minister Tillisch. Da han imidlertid, efter hvad han allerede havde
bemærket, maatte antage, at der vilde fra Minister Tillischs Side møde
store Vanskeligheder, hvis ikke det hele Forhold til Generalcomman
doen blev ordnet i Overensstemmelse med, hvad af ham i Statsraadet
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i sin Tid var udtalt, havde han ikke troet at burde lade Statsraadet
uvidende om, hvad han nu havde meddelt.
Krigsministeren [Hansen] beklagede, at han ikke havde med sig en
Copi af de fra ham til Generalcommandoen afgaaede Ordrer, i hvilke han
troede at have taget ethvert billigt Hensyn til den slesvigske Ministers
Ønsker; men hvad det angik at sætte Generalcommandoen under den
slesvigske Ministers Befaling, da var det, saaledes som han alt forhen
havde udtalt, Noget hvorpaa han for sit Vedkommende aldrig gik ind.
Mødet blev derpaa hævet.

A. W. Moltke.
/ J. Liebe.
Møde i statsrådet tirsdag d. 20. maj 1851.

Aar 1851, den 20de Mai, var Statsraadet samlet. Minister Tillisch
var fraværende. Protokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Udenrigsministeren [Reedtz] meddelte, at han, i Overensstemmelse
med hvad i Statsraadsmødet igaar var blevet vedtaget, havde indhændiget Grev Moltke-Nütschau en verificeret Gjenpart af den originale
Concept til det allerhøieste Sprogreskript af 1810 og ved denne Leilig
hed paany søgt at formaae ham til at paatagc sig Missionen til War
schau, men at Greven vedblivende havde vægret sig herfor. Idet nu
Udenrigsministeren fremdeles var af den faste Overbevisning, at Regje
ringen umuligt kunde indskrænke sig til en blot skriftlig Mesure i
Anledning af de fra Ruslands Side gjorte Skridt, og idet han ikke
havde været istand til at udfinde Nogen, som kunde sendes til War
schau istedetfor Grev Moltke, men meget mere troede, at ethvert andet
Valg vilde snarere complicere Sagerne, og idet han derhos releverede,
at Keiseren af Rusland i sit Brev til Kongen angaaende Successions
sagen paa det Bestemteste raadede Hans Majestæt til en Systemfor
andring, maatte han gjentagende fremhæve det Uholdbare i den nær
værende Stilling, naar der ikke skete et eller andet Skridt, som bestemt
viser, at man ikke betragter de Yttringer fra den russiske Regjerings
Side, hvorom det her gjælder, som et Mundsveir, og i Henhold til hvad
han allerede tidligere havde yttret, maatte han udtale den bestemte
Erklæring, at han, forsaavidt ikke et saadan Skridt gjordes, ikke læn
gere vilde kunne vedblive at være Udenrigsminister. Hvad der var om
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at gjøre var: et Ministerium som paa eengang kunde indgyde Tillid
hos Udlandet og ved Siden deraf være stærkt nok til at hævde sig i
Indlandet.
Conseilpræsidenten [Moltke] maatte bemærke, at det dog endnu
bestandig forekom ham, at der, forinden man for at tilfredsstille Ud
landet skred til et saadant éclatant Skridt, som det af Udenrigsmini
steren antydede, var en Mellemvei at gaae: nemlig at give Rusland
skriftlige Forklaringer. Han maatte derhos ogsaa atter overensstem
mende med, hvad han allerede igaar havde udtalt, fremhæve, at han
ikke kunde Andet end ansee et Ministerskifte under de nærværende Om
stændigheder, og navnlig saalænge Notabelforsamlingen endnu ikke
har tilendebragt sine Forhandlinger, for meget betænkeligt.
Udenrigsministeren [Reedtz] henholdt sig til, hvad han forhen
havde bemærket, og kunde for sit Vedkommende ikke have fjerneste
Tiltro til, at en skriftlig Meddelelse vilde virke.
Minister Clausen bemærkede, at det var ham umuligt at see den
nærværende Stilling i det trøstesløse Lys, hvori Udenrigsministeren
saae den. Heller ikke formaaede han at skjønne, hvorfor der ved nær
værende Leilighed skulde være en saa uhyre Afstand imellem det
mundlige og skriftlige Ord, at det ikke skulde kunne lykkes i Realite
ten, om end ikke med samme Kraft, at gjøre ved skriftlig Meddelelse
det Samme gjældende, som man vilde naae ad den mundlige Vei. Hvad
for det Første angik de gravamina, som fremsattes med Hensyn til
Regjeringen i Slesvig, da vare de ikke noget Nyt, og det kunde ikke
være dem, der gjorde Øieblikket saa kritisk; de til at imødegaa dem
og til at vise, at de i Slesvig trufne Regjeringsforanstaltninger, hvor
over der især ankedes, havde deres gode historiske Grund, fornødne
Oplysninger havdes og kunde meddeles. Og hvad dernæst angik den
Mistro, som fra de fremmede Kabinetter yttres i Henseende til den
danske Regjerings System i Almindelighed, da troede han, at denne
Mistro vel havde sin Grund i en altfor stor Tilbageholdenhed hos
Regjeringen, og han kunde i det Hele ikke Andet end mene, at Regje
ringens Stilling var saa klar, at det sikkert maatte kunne lykkes ved
en kort og tydelig Fremstilling af Grundtrækkene i den danske Politik
baade overfor de demokratiske Bevægelser i Indlandet og overfor For
dringerne fra tydsk Side, at fjerne en saadan Mistro.
Udenrigsministeren [Reedtz] urgerede, at det System, der følges,
har fremkaldt den allerstørste Mistillid hos Magterne, og at Regjerin-
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gen er mistænkt for at ville danisere og incorporere Slesvig; i denne
Henseende maatte skaffes Beroligelse, men dertil udfordredes bestemte
Fakta.
Finantsministeren [Sponneck] var fuldkommen enig med Uden
rigsministeren i, at Stillingen i Øieblikket var uheldig, og da Udenrigs
ministeren havde erklæret, at han ikke kunde lægge nogen Vægt paa
at give Rusland skriftlige Forklaringer, men at han, efterat Grev
Moltke-Nütschau havde afslaaet at gaae til Warschau, maatte ansee
som det Eneste, der kunde træde istedetfor denne Sendelse, at der
gjordes Skridt til en Forandring i Ministeriet, og at han i andet Fald
saae sig ude af Stand til længere at vedblive i sin Pligt, saa kunde
Finantsministeren, idet Udenrigsministerens Udtrædelse i dette Øieblik
maatte blive opfattet som Tegn paa en total Uoverensstemmelse imel
lem ham og Kabinettets øvrige Medlemmer, ikke indsee, at der for
Ministeriet var Andet at gjøre end indgive sin Dimission. Men da
imidlertid et saadant Skridt i Øieblikket vilde være høist betænkeligt
og dets Følger uberegnelige, ja maaske kunde føre til en fuldkommen
Omstyrtning af Alt, hvad Danmark har kjæmpet for, saa vilde han
dog underordnende iøvrigt sin Anskuelse Udenrigsministerens henstille
til Udenrigsministeren, om denne ikke selv vilde paatage sig at gaae
til Warschau. Han troede for sit Vedkommende, at det vilde være
meget ønskeligt, at Udenrigsministeren bestemte sig hertil.
Udenrigsministeren [Reedtz] kunde ikke Andet end føle nogen
Betænkelighed ved at overtage denne Mission, og hvad der navnligen
gjorde ham Stillingen i saa Henseende vanskelig, var, at han vel erkjendte, at der ved det Notablerne forelagte Program nu var vundet
et fast Udgangspunkt, men at hans Anskuelse om, hvad der med Hen
syn til Slesvigs Stilling var gjennemførligt eller ikke, ei var bleven delt
af Statsraadet.
Finantsministeren [Sponneck] fremhævede atter, at hvis Udenrigs
ministeren ikke gik til Warschau, var der ikke Andet for, end at
Ministeriet gav Kongen dets Mandat tilbage og overlod til Hans Maje
stæt at bedømme Stillingen, men man riide herved i dette Øieblik
berede Hans Majestæt den største Forlegenhed og udsætte Fædrelandet
for de allerbetænkeligste Følger. Gik Udenrigsministeren derimod til
Warschau, og blev Resultatet af hans Sendelse dog, at yderligere Skridt
fra Regjeringens Side, end de allerede skete, gjordes nødvendige, da
vilde han ved sin Tilbagekomst meget bedre end nu kunne sige, hvilke
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Offre det var nødvendigt at bringe og raade Hans Majestæt, hvad der
er at gjøre. Finantsministeren maatte derhos ogsaa endnu bede Uden
rigsministeren betænke, at naar denne ved en foregaaende Leilighed
havde yttret, at han frygtede for at have tabt den personlige Tillid hos
Stormagterne, da var det netop, naar han gik til Warschau, Maaden
hvorpaa det kunde lykkes ham at gjenvinde denne Tillid.
Conseilpræsidenten [Moltke] var, som han allerede oftere havde
udtalt, fuldkommen enig i, at en Ministerkrisis i nærværende Øieblik
vilde berede de største Forlegenheder, og han troede tillige, at Uden
rigsministeren efter sin hele Stilling og efter sit personlige Bekjendtskab til Udlandets Diplomater maatte bedre end nogen Anden være
istand til i Warschau at gjendrive de urigtige Anskuelser, som man
havde om den danske Regjering.
Udenrigsministeren [Reedtz] bemærkede yderligere, at han dog
under alle Omstændigheder maatte forlange en udtrykkelig Afstem
ning i Statsraadet med Hensyn til Spørgsmaalet om hans Sendelse til
Warschau.
Efterat Conseilpræsidenten [Moltke] derpaa havde opfordret Stats
raadets Medlemmer til at erklære sig over dette Spørgsmaal, bemær
kede Finantsministeren [Sponneck], at han, i Henhold til hvad han
allerede havde yttret, stemmede for, at Udenrigsministeren gik til
Warschau, og at han ubetinget foretrak dette, ikke alene fremfor at
Ministeriet henvendte sig til Kongen og overlod Hans Majestæt at
bedømme Stillingen, men ogsaa frem for at sende Grev Moltke-Nüt
schau til Warschau, da Enhver, som staaer udenfor Kabinettet, kun
vilde kunne give halv Besked.
Krigsministeren [Hansen] bemærkede, at han naturligvis ikke
kunde have Noget imod, at Udenrigsministeren som den egenlige Re
præsentant for Regjeringens Politik overfor Udlandet gik til War
schau, men at han for sit Vedkommende ikke antog, at der kunde
ventes synderlig Virkning af en blot Mission i dette Øieblik.
Marineministeren [van Dockum] fandt, at der, da hele Stillingen
herhjemme, som dog væsenligt maatte komme i Betragtning, gjorde det
i høieste Grad ønskeligt, at der ialtfald ikke, saalænge Notablerne ere
samlede, gjøres pludseligt Forandring i det nærværende System, talte
saameget mere for Udenrigsministerens Mission til Warschau.
Cultusministeren [Madvig] bemærkede, at han fuldkommen delte
det Betænkelige i en Ministerforandring i nærværende Øieblik, men
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at han ikke saae nogen Mellemvei mellem den og Forsvar af den nær
værende Politik. Ogsaa han havde ligesom Minister Clausen troet, at
der var noget mindre Aabent i Regjeringens Fremstilling overfor
Udlandet, at der ikke ret udtaltes, hvad Regjeringen vilde, og at deraf
kom denne Forlangen fra Udlandets Side af Fakta, som nu skulde ske.
Men han saae imidlertid ikke, hvilke Fakta der nu fra Regjeringen
kunne, naar Personerne blive, gives, uden at de indeholde en Systems
forandring. Han troede altsaa, at der er Noget at klare, og var ganske
enig i, at naar Udenrigsministeren ikke troede, at der kom Noget ud
af at give skriftlige Forklaringer, kunde det ikke hjælpe at opfordre
ham hertil. Som Sagen da nu stillede sig, maatte der, hvis ikke Uden
rigsministeren øieblikkeligt skulde træde tilbage eller annoncere sin
Tilbagetræden, og det vilde jo føre til, at det hele Ministerium traadte
tilbage, gjøres et Forsøg med, at Udenrigsministeren selv gik til War
schau, og dette Forslag maatte væsenlig være rettet paa at eftervise,
at den danske Regjering ikke har gjort noget Skridt, som berettiger til
deri at lægge, at Danmark vil Andet end Programmet. Et saadant
Skridt maatte han ansee fuldkommen ønskeligt og rigtigt, idet han
naturligvis forudsatte, at Udenrigsministeren vilde, naar han gik til
Warschau, der forsvare og retfærdiggjøre Kabinettets Politik i det
Hele; hvad Enkeltheder angik, hvori man kunde være uenig, da var
det jo noget Andet. Han kunde saaledes ikke Andet end stemme for,
at Udenrigsministeren, naar han ikke har tabt Tilliden til Ministeriets
Politik i det Hele eller ikke er kommen til den Overbevisning, at det
nærværende Ministerium maa opløses, gaaer til Warschau.
Minister Clausen ansaae ogsaa Udenrigsministerens Mission til
Warschau for meget ønskelig.
Indenrigsministeren [Rosenørn] bemærkede, at han gjennemtrængt
af den Overbevisning, at det er nødvendigt for Danmark under de
nærværende Forhold at slutte sig saameget som muligt til Rusland,
kunde ikke Andet end ansee det særdeles rigtigt, at et af Ministeriets
Medlemmer gaaer til Warschau og hcldigst, at det bliver Udenrigs
ministeren, der gjør det.
Justitsministeren [Bardenfleth] tiltraadte ligeledes det Ønskelige
i, at Udenrigsministeren gaaer til Warschau.
Conseilpræsidenten [Moltke] var saameget mere enig heri, som han
selv havde fra Begyndelsen af havt den Tanke, at det vilde være ønske
ligt, at Udenrigsministeren selv paatog sig Missionen.
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Efterat saaledes samtlige Statsraadets Medlemmer havde udtalt sig
for Udenrigsministerens Sendelse, bemærkede Udenrigsministeren
[Reedtz], at han ansaae Hovedopgaven for sin Mission ikke saameget
at være en Retfærdiggjørelse af den hidtil fulgte Politik som at bane
Vei for, at den danske Sag ophører at være et brændende Spørgsmaal.
Herpaa maatte der arbejdes hen, og Øiemedet maatte tillige være at
erfare, for hvilken Priis Stormagterne ere villige til at bringe Pro
grammet til Udførelse, og Successionsspørgsmaalet til Løsning.
Det overdroges derpaa Conseilpræsidenten allerunderdanigst at
andrage paa, at Hans Majestæt imorgen vilde selv præsidere i et Statsraadsmøde for, at allerhøieste Beslutning kunde blive taget om Uden
rigsministerens Sendelse.
Mødet blev derpaa hævet.
A.W. Moltke.

fj. Liebe.

Møde i statsrådet onsdag d. 21. maj 1851.

Aar 1851, den 21de Mai, var Statsraadet samlet under Hans Maje
stæts allerhøieste Præsidium. Protokollen førtes af Kammerherre
Lunding.
Udenrigsministeren [Reedtz] refererede de sidste Efterretninger,
de politiske Forhold betræffende, hvoraf fremgik, at Rusland misbilli
gede de i Slesvig stedfindende Forhold, og at Østerrig og Preussen
havde udtalt sig derhen, at deres hidtilværende Tillid til den danske
Regjerings Intentioner med Hensyn til dette Land var rystet. Keiseren
af Rusland havde navnligen til Baron Pechlin udtalt sig i denne Ret
ning, og det forelaae, at man kun ved Fakta kunde modarbeide den
saaledes opstaaede Stemning. Han antog tre Ting for nødvendige: at
udhæve Regjeringens Hensigt at nedsætte en Commission for at for
berede Toldliniens Forlæggelse, at overbevise de nævnte Magter om
den danske Regjerings sande Intentioner med Slesvig og navnligen i
denne Retning støtte sig til det af de fremmede Magter billigede, No
tablerne forelagte Program, og endeligen at modbevise de Anskuelser,
der hos de nævnte Magter havde dannet sig betræffende det slesvigske
Ministeriums Foranstaltninger Sprogsagen betræffende. Vel vilde
ethvert Skridt herfra blive imødekommet med Mistillid, men han
antog dog, at Misforstaaelsen ad den antydede Vei vilde kunne hæves.
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Han havde først paatænkt at foreslaae Grev Moltke-Nütschau til en
Mission til Warschau i denne Retning, men da denne ikke havde troet
at kunne modtage den, havde Statsraadet anmodet Ministeren om selv
at overtage dette Hverv.
Efterat Premierministeren [Moltke] havde udtalt sin Beredvillig
hed til i Udenrigsministerens Fraværelse at overtage dennes Porte
feuille, gav Hans Majestæt sit allerhøieste Samtykke til, at Udenrigs
ministeren overtog den omtalte Mission og paalagde ham at meddele
Keiseren af Rusland, hvad Hans Majestæts Mening om Amnestispørgsmaalet i Slesvig var samt give ham den Forsikkring, at Alt, hvad
der var sket i Slesvig, var sket i Medfør af de bestaaende Love, men at
der indtil videre ingen yderligere nye Foranstaltninger vilde blive
trufne i dette Hertugdømme, forinden Notablerne havde afgivet deres
Formening, ligesom det ogsaa for Keiseren maatte udhæves, at de van
skelige Forhold i Slesvig alene vare begrundede i, at der i Holsten
endnu ei var indtraadt en ordnet Tilstand.
Udenrigsministeren [Reedtz] meddelte derefter, at Keiseren af Rus
land aldeles havde tiltraadt Hans Majestæts Forslag betræffende Suc
cessionens Overgang til Prinds Christian af Glücksborgs Descendents,
at Keiseren vilde for sig og Efterkommere renoncere paa sin Arveret i
Holsten, naar det danske derved kunde holdes samlet, og at han selv
havde skrevet til Storhertugen af Oldenborg om, at Spørgsmaalet om
hans Linies Succession nu maatte antages at være bortfaldet.
Sluttelig meddelte han, at Baron Piessen ønskede Permission til fra
Petersborg at vende hjem i nogle Uger.
Med Hensyn til, at Finantsministeren [Sponneck] yttrede, at han
maatte ansee det for en Nødvendighed for at opnaae en ordnet Tilstand
i Holsten, at Grev Criminil afløstes, og at General Thümen fjernedes,
bemærkede Udenrigsministeren [Reedtz], at disse Personal-Forandringer maatte komme under Spørgsmaal ved den endelige Ordning af
Forholdene i Holsten.
Minister Clausen maatte med Hensyn paa Formaalet for Udenrigs
ministerens Mission gjøre opmærksom paa, at Tilliden kunde gjenoprettes paa tvende Maader: dels derved at man ligeoverfor de frem
mede Magter retfærdiggjorde det System, man hidtil havde fulgt, dels
derved at man forandrede Systemet i Overensstemmelse med de frem
mede Magters Ønske. Det Første var Gjenstanden for Udenrigsministe
rens Bestræbelser, men det Andet vilde upaatvivlelig være den nærme-
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ste Gjenstand for de fremmede Kabinetters Ønsker og Virken. Det var
derfor vigtigt at afgjøre, hvorledes man rigtigst havde at forholde sig,
naar Sligt skulde indtræffe.
Efterat dette saaledes af Minister Clausen var fremført, var Stats
raadet enigt i, ligesom Hans Majestæt billigede, den af Udenrigsmini
steren udtalte Anskuelse, at han selvfølgeligen kun kunde tage slige
Yttringer ad referendum, men at han stadigen henholdt sig til at belyse
Urigtigheden af den Fremstilling af Forholdene, som havde foranledi
get den stedfindende Misforstaaelse.
Efter Finantsministerens [Sponnecks] Forslag billigede derefter
Hans Majestæt, at Dampskibet Slesvig standsede sin Fart paa Kiel,
indtil dersteds notorisk vare trufne saadanne Forholdsregler, at Skib
og Passagerer ei vare udsatte for Fare, og at det i Mellemtiden gik til
Wismar.
Mødet blev derpaa hævet.
A.W. Moltke.
/ Paa Kammerherre Lundings Vegne
J. Liebe.
Møde i statsrådet fredag d. 23. maj 1851.

Aar 1851, den 23de Mai, var Statsraadet samlet. Udenrigsministeren
og Minister Tillisch vare fraværende. Protokollen førtes af Justitsraad
Liebe.
Conseilpræsidenten [Moltke] meddelte, at han fra Minister Tillisch
havde modtaget en Skrivelse, hvori denne beklager sig over, at der af
de militære Autoriteter i Angeln var udstedt Bekjendtgjørelser, hvor
ved det befales at hilse enhver Officer og forbydes at holde Forsam
linger m. m., i hvilken Anledning Conseilpræsidenten straks havde hen
vendt sig til Krigsministeren, af hvem der allerede var foranstaltet det
Fornødne til bemeldte Bekjendtgjøreisers Tilbagetagelse.
Krigsministeren [Hansen] bemærkede, at han, saasnart han havde
erholdt Stadfæstelse af, at saadanne Bekjendtgjørelser som de omhand
lede vare bievne udstedte af de militære Autoriteter, havde paalagt
Generalcommandoen i Hertugdømmet Slesvig ufortøvet at ophæve alle
Forbud og Befalinger af den paagjældende Natur, i hvilken Henseende
han forelæste en Skrivelse til Generalcommandoen af Gaars Dato samt
en tidligere Skrivelse til samme af 21de Mai. Tillige havde han befalet
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den høistcommanderende Officer i Angeln, Oberstlieutenant du Plat,
fra hvem hine Bekjendtgjørelser vare udgaaede, afløst. Han tilføiede,
at han meget beklagede, at saadanne Bekjendtgjørelser vare bievne
udfærdigede, skjøndt de forøvrigt upaatvivlelig først vare fremkaldte
ved mange forudgaaende Drillerier fra Beboernes Side.
Cultusministeren [Madvig] refererede nogle nærmere Bestemmel
ser angaaende Afholdelsen og Indretningen af den ved Kongelig Reso
lution af 29de Juli 1848 anordnede statsvidenskabelige Examen ved
Kjøbenhavns Universitet samt angaaende den til Aflæggelsen af denne
Examen knyttede Adgang til visse Embeder, hvilke Bestemmelser han
agtede at forelægge Hans Majestæt til allerhøieste Approbation.
Foreløbig bemærkede han, at da Resultatet af de Forhandlinger,
som havde fundet Sted imellem Cultusministeriet og de vedkommende
Ministerier var blevet, at der ikke vilde kunne gives de Kandidater,
der underkastede sig den statsvidenskabelige Examen, nogen exclusiv
Adgang til visse Embeder, og da den statsvidenskabelige Examen i sit
hele Omfang allerede var bestemt ved en gyldig Lov, troede han ikke,
at der var nogen Anledning til at forelægge de omhandlede Bestem
melser, der kun gik ud paa at anordne Detaillen ved denne Examen,
for Rigsdagen.
Heri erklærede Statsraadet sig enigt med Cultusministeren.
Forsaavidt de Statsraadet forelagte Bestemmelser, af hvilke en
Afskrift toges til Protokollens Følge, indeholdt, at der ved den mund
lige Examen skulde være tilstede een Censor udenfor Facultetet, hvor
til blev at vælge efter Omgang en af Departementsdirekteurerne i
Indenrigsministeriet og Finantsministeriet eller en af de Embedsmænd,
der i ethvert af disse Ministerier maatte have en almindelig Bemyn
digelse til i Departementsdirekteurernes Sted at udføre deres Forret
ninger i det Hele, blev det af Statsraadet vedtaget, at denne Passus
skulde forandres derhen, at Cultusministeren foranlediger, at der som
Censor tiltræder efter Omgang en af de overordnede Embedsmænd i
de Ministerier, som den statsvidenskabelige Examen efter dens Væsen
nærmest vedrører, ved hvilken Forandring vil opnaaes, at der ogsaa af
de overordnede Embedsmænd i andre Ministerier end Finants- og
Indenrigsministeriet kan tages Censorer, angaaende hvis Valg Cultus
ministeren iøvrigt selvfølgeligen vil have at henvende sig til vedkom
mende Minister.
Med Hensyn til, at det i Slutningen af de foreliggende Bestemmelser
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hed, at den statsvidenskabelige Examen vilde navnlig ved saadanne
Embeder i og under Indenrigsministeriet og Finantsministeriet, hvor
for juridisk Embedsexamen ikke udtrykkelig ved Lov maatte være
foreskreven, medføre lige Anbefaling og Adgang som den sidstnævnte
Examen, fandt Statsraadet, at denne specielle Fremhævelse af de to
nævnte Ministerier burde bortfalde, da ved den udelukkedes andre
Ministerier, for hvis Vedkommende i den omhandlede Henseende det
Samme i ligesaa høi en Grad maatte gjælde som for hiine to Ministe
rier, saaledes navnlig Udenrigsministeriet.
Med de saaledes vedtagne Forandringer gav Statsraadet sit Sam
tykke til, at der af Cultusministeren erhverves allerhøieste Approba
tion paa de ommeldte Bestemmelser.
I Forbindelse med, hvad der i forrige Møde var blevet besluttet om,
at Dampskibsfarten paa Kiel indtil videre skulde ophøre, nævnte
Finantsministeren [Sponneck], at Udenrigsministeren kort før sin
Afreise havde sagt ham, at General Bardenfleth nu vilde kunne i
Kongens Navn overtage Commandoen over de holstenske Tropper, og
at derfor, da dette maatte ansees som tilstrækkelig Garanti, Damp
skibsfarten vel nu igjen kunde være at sætte igang paa Kiel, hvilket
Udenrigsministeren lagde megen Vægt paa, at der skete. Finantsmini
steren havde imidlertid ikke senere faaet nogen officiel skriftlig Med
delelse fra Udenrigsministeriet om, at dette, efter hvad der forelaae,
maatte antage, at General Bardenfleth nu vilde kunne overtage Com
mandoen, og en saadan Meddelelse formente Finantsministeren at
maatte afvente, inden Farten paa Kiel igien sattes igang, hvori Stats
raadet med ham erklærede sig enigt.
Paa dertil af Finantsministeren given Anledning gav Statsraadet
Samtykke til, at det Købmand Green ved en tidligere Statsraadsbeslutning tilstaaede Tilskud til Etableringen af et Blad, der skulde virke i
dansk Retning, maa, saalænge Bladet ikke erholder den attraaede
Begunstigelse med Hensyn til Indrykkelse af Proklamata m. m. for
Holstens Vedkommende, forøgedes1) med 666 Mk. 10^ Sk. Banco maanedligt; om hvilken Forøgelse Green havde henvendt sig til Finants
ministeren.
Mødet blev derpaa hævet.
A.W. Moltke.
/ J. Liebe.
l) Formodentlig fejlskrivning for: forøges.
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Møde i statsrådet tirsdag d. 27. maj 1851.
Aar 1851, den 27de Mai, var Statsraadet samlet. Udenrigsministeren
og Ministeren for Hertugdømmet Slesvig vare fraværende. Protokol
lerne af 6te, 9de, en Del af den af 10de, de af 13de, 14de og 23de Mai
oplæstes og ratihaberedes. Protokollen førtes af Kammerherre Lunding.
Premierministeren [Moltke] henviste til en Depeche fra Stockholm,
der var under Cirkulation, og oplæste det Brev til Hans Majestæt, som
Keiseren af Rusland havde medgivet Geheimeconferentsraad Pechlin.
Finantsministeren [Sponneck] bemærkede, at det næppe kunde
antages for en blot Phrase, naar Keiseren i dette udtalte sig om Pacifi
cationen af Holsten og Slesvig, og at det var af Vigtighed, at man
opfordrede Excellence Pechlin til at meddele, hvad Keiseren i denne
Retning mundligen havde yttret for ham, hvorefter Statsraadet erklæ
rede sig enigt i, at Conseilpræsidenten opfordrede ham hertil.
I Anledning af, at Handelshuset Puggaard & Hage som Eier af
Egense Kloster antog at have et Krav paa Staten med Hensyn paa nogle
under Eiendommen hørende Varder og ei fandt sig tilfredsstillet ved
den i denne Anledning i Aaret 1847 afgivne Kongelige Resolution,
refererede Marineministeren [van Dockum], at bemeldte Handelshus
var fremkommet med en Begjæring om, at Sagen maatte afgjøres ved
Domstolene, hvilken Begjæring bemeldte Handelshus allerede i Aaret
1849 havde fremsat dog uden at naae dette sit Ønske. Ministeren be
mærkede, at Generalprocureuren, til hvis Betænkning Sagen havde
været overgivet, fandt det betænkeligt at opfylde Handelshusets Øn
ske, da dels Resolutionen af 1847 efter de daværende Forhold maatte
tillægges samme Gyldighed som en Lov, dels Statsraadet allerede eengang i 1849 havde afslaaet denne Begjæring. Ministeren selv troede
vel, at den Erstatning af 2000 Rbd., der ved bemeldte Resolution var
tilstaaet Eieren af Egense Kloster, i Realiteten var fuldkommen til
strækkelig, men maatte dog finde det særdeles betænkeligt at af skjære
Undersaatterne Rettens Vei. Han maatte dertil henlede Opmærksom
heden paa, at denne Sag af Rigsdagen var henvist til Ministeriet.
Finantsministeren [Sponneck] bemærkede, at en saadan Henvis
ning alene betydede, at Sagen skulde tages under fornyet Overveielse,
hvilket jo nu skete, men ingenlunde kunde have nogen Indvirkning
paa Realiteten af Sagen.
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lysning om det mundlige Referat, som Excellence Pechlin havde aflagt
for Kongen.
Conseilpræsidenten [Moltke] gjorde opmærksom paa, at dette kun
havde været en Gjentagelse af den første skriftlige Beretning, som Ge
heimeconferentsraad Pechlin havde sendt hertil, hvilken Udenrigs
ministeren havde taget med sig, men at han vilde foranledige, at en
Copi af denne, saafremt en saadan havdes, bragtes tilveie, og der gaves
Geheimeconferentsraad Pechlin Leilighed til at udtale sig over Keise
ren af Ruslands mundlige Yttringer til ham.
Indenrigsministeren [Rosenørn] refererede derefter en Indstilling
fra Althinget, som gik ud paa, at Embedsmænd og deres Enker paa
Island maatte forpligtes til at bidrage til Amtsrepartitionsfondet lige
med Bønderne.
Da Statsraadet havde erklæret sig enigt med Althingets Indstilling,
vedtoges det at forelægge den til allerhøieste Resolution og derefter at
lade denne bekjendtgjøre.
Finantsministeren [Sponneck] henledede derefter Opmærksomhe
den paa, at det var af Vigtighed under Cirkulationen af Notablernes
Protokoller at bemærke det, hvorom man enten kunde ønske yderligere
Oplysninger eller at udtale sig over til den Kongelige Commissarius;
som 2 Punkter, hvorom dette Sidste navnligen burde finde Sted, an
førte Ministeren Commissærens Yttringer i 1ste Protokol om Resulta
tets eventuelle Forelæggelse for Provindsialstænder og den mindre be
stemte Maade, hvorpaa Commissæren i den sidste Protokol havde
imødegaaet Etatsraad Wieses Yttringer om at tildele de danske Mini
stre en Curialstemme i det fælleds Statsraad.
Det blev derefter vedtaget, at Conseilpræsidenten i denne Retning
tilskrev den Kongelige Commissarius.
Derefter tog Ministeren for Slesvig [Tillisch] Ordet for at frem
stille det Forhold, hvori den civile Bestyrelse i Hertugdømmet var ble
ven sat til den militære i de Dele af Landet, hvor Beleiringstilstanden
varede, og fremførte Tilfælde, hvori der var opstaaet saadanne Conflicter, som gjorde hans Stilling som Minister aldeles uholdbar, idet de
syntes begrundede paa den Forudsætning, at Armeeen i Slesvig ud
gjorde en Stat i Staten. Som saadanne nævnede han:
1) Bekjendtgjøreisen i Angeln fra det Militæres Side om den civile
Personer paaliggende Pligt at hilse, etc. Han anførte ved denne
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3)

4)

5)

6)
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Leilighed, at Oberst Hodges ved sin Ankomst havde samlet en bety
delig Række af Klagepunkter mod Bestyrelsen, over hvilke han
forelagde en lang skriftlig Optegnelse, og at han (Ministeren for
Slesvig) havde kunnet imødegaae eller modbevise ethvert af disse
undtagen det her nævnte. Da han med Hensyn paa dette havde
yttret, at Befalingen ei var udgaaet fra ham, og udviklet sit Forhold
til de militære Autoriteter, havde Hodges udtalt, at han ei kunde
sætte sig ind i dette Forhold, men at paa ethvert Fald han (Mini
steren for Hertugdømmet Slesvig) maatte bære Ansvaret for, hvad
der forefaldt i Slesvig.
I Tønning havde Commandanten tvunget Toldkassereren til af en
Skatteydende at modtage en 50 Rbd. Seddel, som hiin Embedsmand
havde tilbagevist fra Kassen.
I Eckernførde havde Commandanten forbudet Politimesteren at
afholde en Forsamling med Lægdsforstanderne, som han til Ud
skrivningens Ordning paa Embedsvegne havde berammet.
Sammesteds havde en omreisende Trup erholdt Tilladelse af Mini
steren til at give Forestillinger. Ved at melde sig til Politimesteren
paa Stedet blev det Truppen af denne betydet, at den Store Bededag
ei maatte fremvise sine Forestillinger og Aftenen før denne ikke
længere end til Kl. 9. Commandanten forbød derimod Truppen be
meldte Aften at fremvise sine Kunster længere end til Kl. 5, men
tillod den at fremvise dem hele Store Bededag, ja forlangte endog,
at Boutikerne denne Dag skulde staae aabne hele Dagen, Alt uagtet
Politimesteren foreholdt ham Lovgivningens Bestemmelser i denne
Retning.
I Anledning af, at Land- og Søkrigscommissariatsarkivet i Slesvig
skulde afleveres, var det efter foregaaende Correspondance med
Grev Criminil blevet bestemt, at dette skulde ske ved den afgaaede, v. Stemann, der herved skulde assisteres af sin Fuldmægtig;
ikke destomindre befalede de militære Autoriteter bemeldte Ste
mann inden 24 Timer at forlade Landet, hvorover han (Ministeren
for Slesvig) da havde modtaget alvorlige Besværinger fra Grev Cri
minil.
De militære Autoriteter havde, ham uafvidende, erholdt Ordre til at
paagribe og udlevere de i Amnestipatentet excluderede Personer og
at aflevere dem til nærmeste civile Øvrighed, hvilken Ordre ei var
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blevet forandret, uagtet han derved muligen sattes i den største
Forlegenhed med Hensyn til Domfældelsen af de nævnte Personer
og udtrykkeligen havde udhævet Ugjørligheden af at aflevere dem
til nærmeste Civiløvrighed i det sydlige Slesvig, hvor dette var de
adelige Godsers Justitiarier, hvoraf nogle boe i Kiel, samt forlangt
dem ialtfald afleverede til Politiet i nærmeste Kjøbstad.
7) Der var selv i den seneste Tid reqvireret fra Gottorp Slot til Office
rerne ei alene Nødvendighedsgjenstande, men endog Luxus-Gjenstande, f. Ex. et Fortepiano.
8) Mange civile Fanger, om hvilke Ministeriet slet ingen Underretning
fik, hensidde endnu i Fængsel.
Krigsministeren [Hansen] maatte først i Almindelighed stille Ge
heimeconferentsraad Tillisch det Spørgsmaal, om han havde hen
vendt sig til General Krogh for at erholde Satisfaction og ei opnaaet
denne; forinden den Tid kunde han ei finde nogen Grund eller Beret
tigelse til at klage. Han kunde iøvrigt ei indlade sig paa de anførte
Punkter, for hvilke ingen Beviisligheder forelaae. Navnligen var det,
der blev fortalt fra Tønder og Eckernførde samt angaaende Reqvisitionerne fra Gottorp Slot, ham fuldkommen ubekjendt. Han maatte i
Anledning af en af Geheimeconferentsraaden brugt Yttring gjøre op
mærksom paa, at hvor Beleiringstilstand herskede, der udgjorde i Vir
keligheden Armeen en Stat i Staten, idet den gjennem Krigsministeren
stod umiddelbart under Kongen. Hvad den omtalte Stemann angik, da
var han ei bleven amnesteret af Kongen, men af Geheimeconferents
raad Tillisch, og for hans Bortvisning vilde han paatage sig Ansvaret.
Hvad det Militæres Forhold til Amnestidecretet angaaer, saa havde han
givet sine Instructioner derhen, at det ei havde at befatte sig med de
Individer, der efter dette kunde vende tilbage. Han maatte derimod
vedblivende være af den Formening, at det var Militærets Pligt at
paagribe og aflevere de Excluderede; om Udtrykkene med Hensyn til
Afleveringen muligen vare mindre vel valgte, da forekom dette ham
som en Biting. Hvad en tredie Klasse af Compromitterede angik, nem
lig de Insurgentofficerer, der før Marts 1848 havde tjent i den danske
Armee, da havde han givet Militæret Ordre til at paagribe dem saavel
i Slesvig som i Danmark. Hvad det i Angeln Forefaldne angik, da var
det Fornødne sket, saasnart Sagen var kommet til Ministeriets Kund
skab.
Geheimeconferentsraad Tillisch maatte vedblivende være af den
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Formening, at det Militære var pligtigt til at paagribe og aflevere civile
Personer til den Øvrighed, som den civile Autoritet forlangte.
Krigsministeren [Hansen] maatte saa foreslaa, at Beleiringstil
standen hævedes, da de berørte Forhold vare uadskillelige fra denne.
De foreliggende Anker vare i hans Øine faa og ubetydelige i Betragt
ning af Forholdene og den Tid, disse havde varet. Han havde ideligen
instrueret Militæret til Skaansomhed og anmodede navnligen Geheimeconferentsraad Tillisch om i denne Anledning at oplæse sit seneste
Brev til Geheimcconferentsraaden, hvilket skete.
Efterat Finantsministeren [Sponneck] havde gjort opmærksom paa
den forskjellige Grad af Strenghed, hvormed Beleiringstilstanden
kunde udføres, og navnligen henholdt sig til Exemplerne fra Cassel og
fra Wien, foreslog han en Modification af Beleiringstilstanden.
Geheimeconferentsraad Tillisch udhævede Umuligheden af nu at
hæve Beleiringstilstanden. Han havde endnu ikke paalidelige civile
Embedsmænd i det sydlige Slesvig, og Omdannelsen af Justitiariaterne
paa Godserne var endnu fortiden en Umulighed. Gcnsdarmeriet var
endnu ci organiseret, og Landet var opfyldt med 7000 permitterede In
surgenter; endelig var efter de seneste Begivenheder i Angeln indtraadt
en stærk Spænding mellem de Militære og Civile. Han tilføiede, at han
havde aldrig forlangt, at de civile Embedsmænd skulde være de Mili
tære overordnede, han havde kun forlangt, at disse ei skulde begaae
Misgreb, og at det anerkjendtes, at det var hos Kongen og Ministeren
for Slesvig og kun hos disse, at den høieste souveræne Magt over Her
tugdømmet laac; det var i dette Forholds Miskjendelse, ei i de enkelte
exempelvis anførte Fakta, at Uholdbarheden af det Bestaaende
maatte søges. Han kunde under disse Forhold ei vedblive i sin Stilling.
Krigsministeren [Hansen] kunde ei gjøre nogen Forandring i det
Bestaaende, saalænge Beleiringstilstanden varede. Han havde allerede
13de December og 13de Marts udtalt at ville træde ud af Ministeriet,
da han i sine Anskuelser hverken var enig med Rigsdagen eller Stats
raadets Majoritet. Han var iøvrigt enig med Geheimeconferentsraad
Tillisch i, at Beleiringstilstanden ei uden Fare kunde hæves, og fraraadedc at støde den militære Hjælp fra sig; hvad Beleiringstilstandens
Beskaffenhed og Grad angik, da antog han den at være saa lidet streng
som muligt.
Conseilpræsidenten [Moltke] maatte holde for, at Spørgsmaalet
maatte stilles derhen, om ikke Beleiringstilstanden kunde hæves, og
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under den nu herskende abnorme Tilstand en anden garanterende
Form sættes istedet for at yde Regjeringen den tilbørlige Magt og ex
traordinære Bemyndigelse.
Finantsministeren [Sponneck] udhævede Umuligheden af, at no
gen af de tvende Herrer Ministre i dette Øieblik kunde opgive deres
Stilling uden de allerfarligste Følger, og navnligen maatte han ansee
det som en simpel Pligt mod Udenrigsministeren ei under hans nuvæ
rende Mission at sætte ham i en saa uholdbar Stilling som den, i hvil
ken Efterretningen om en saadan Ministerforandring vilde sætte ham.
Det var derfor Pligt at komme overens om saadanne Lempelser, at det
nuværende Forhold i det Ringeste kunde bestaae, til at Udenrigsmini
sterens Mission var endt, og det var da at haabe, at man ogsaa kunde
gjennem et saadant foreløbigt Arrangement muligen tilveiebringe et
endeligt.
Cultusministeren [Madvig] maatte aldeles tiltræde denne Finans
ministerens Yttring og udhævede den Virkning, som navnligen Krigs
ministerens Fratrædelse vilde have paa Udlandet og Minister Til
lisch’s paa de loyale Slesvigere; han foreslog derfor en nærmere Be
stemmelse af Beleiringstilstanden i 2de Retninger:
1) For de enkelte militære Lokalautoriteters Vedkommende en Limi
tation af Beleiringstilstanden, saaledes at de kun traadte til efter de
civile Autoriteters Reqvisition, undtagen de selv angrebes.
2) For Generalcommandoens Vedkommende, at denne ei gav almin
delige Bestemmelser for det Militære uden de concert med den sles
vigske Minister, og at ialtfald, naar Meningslighed ei var at opnaae,
Sagen forelagdes Statsraadet.
Efterat Geheimeconferentsraad Tillisch atter havde henvist til, at
hans Myndighed og Ansvar i Slesvig allerede oftere vare bievne compromitterede, oplæste han efter Opfordring af Conseilpræsidenten
[Moltke] et af ham forfattet Udkast til et allerhøieste Patent, hvorved
Beleiringstilstanden underkastes nogle formildende Modificationer,
ved hvilke Geheimeconferentsraaden ’silde finde sig tilfredsstillet.
Finantsministeren [Sponneck] gjorde opmærksom paa, at dette
Patent tillige var af den Beskaffenhed, at det ’silde virke beroligende
paa Udlandet.
Geheimeconferentsraad Tillisch meddelte endvidere, at General
Krogh, efterat han oftere havde anmodet denne om at give de nød
vendige Instructioner, nu nyligen havde opfordret Geheimeraaden til at
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give Forslag til disse. Hvilket Forslag Geheimeraad Tillisch derpaa
oplæste, hvorefter Statsraadet besluttede at udsætte Sagens Afgjørelse,
indtil Krigsministeren havde underkastet det nævnte Udkast og de
nævnte Forslag cn nærmere Overveielse.
I Henhold til et allerhøieste Reskript af 25de Mai d. A. sattes der
efter under Discussion, hvorledes der vilde være at forholde med Gjenbesættelsen af Patronatet for Herlufsholms Skole og Gods, efterat
Geheimeraad Stcmann var afgaaet fra dette.
Cultusministeren [Madvig] meddelte, at han ikke kunde Andet end
antage, at denne Sag henhørte under hans Ressort, der havde nemlig,
saaledes som Stiftelsens Historie udviste, aldrig fra Patronens Side
fundet noget direkte Embedsforhold til Hans Majestæt Sted, men hiin
havde, hvad der ogsaa udtrykkeligen antydes i et Reskript af 1808, at
forelægge de Stiftelsen vedkommende Sager gjennem Cancelliet. Da
nu Alt Undervisningsvæsenet betræffende siden Marts 1848 er henlagt
under et eget Ministerium, saa var han gaaet ud fra, at denne Stif
telse, saasnart Geheimeraad Stemann afgik som Patron, selvfølgeligen
maatte falde under Cultusministeriets Ressort. Gaaende ud fra denne
Forudsætning havde han om Stiftelsen indledt en Correspondance med
Geheimeraad Stemann, hvoraf det ogsaa fremlyste, at denne fra Be
gyndelsen af havde delt denne Anskuelse. I den sidste fra Geheimeraaden modtagne Skrivelse var derimod den Anskuelse udhævet, at
Herlufsholms Bestyrelse tilkom Justitsministeriet, da dets tidligere
Patroner alle havde været Præsidenter i Cancelliet. Han maatte lige
ledes antage, at cn lignende Anskuelse havde bevæget Hans Majestæt
til ikke at henvende sig til Cultusministeren betræffende denne Sag,
men til Justitsministeren. Hvad Sagens Realitet angik, da mente Cul
tusministeren, at man burde holde sig saameget muligt til Fundatsen;
strengt at gjøre dette var ei muligt, men Hovedsagen var at sikkre
Herlufsholm sine særskilte Fonds og sit eiendommelige Formaal og
holde det uden for Rigsdagens Omraade. Dette antog han bedst at
opnaae ved, at den som særskilt Stiftelse henlagdes under Cultusministerens Bestyrelse, og den overordnede Control henlagdes til Hans
Majestæt i Forening med Statsraadet, hvilket nu nærmest maa antages
at burde remplacere det ved Fundatsen som Patron indsatte Rigsraad.
Justitsministeren [Bardenfleth] kunde ei ganske dele Cultusministerens Anskuelser; han maatte først udhæve, at Herlufsholm ei alene
var en Undervisningsanstalt, men tillige en Opdragelsesanstalt, og at
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saaledes Analogien fra Waisenhuset kunde tale for dens Henlæggelse
under Justitsministeriet tilligemed de andre offenlige Stiftelser. Dertil
kom, at Godset, som er Herlufsholms eneste Subsistensmiddel, let uvilkaarligen vilde komme til at blive behandlet paa samme Maade som
Sorø Akademies og Universitetets Gods, idet de samme Hensyn toges
til Godsets Bønder paa Stiftelsens Bekostning, hvortil dog Fundatsen
ingen Berettigelse giver.
Finantsministeren [Sponneck] maatte være af den Formening, at
Fundatsen kun burde fraviges der, hvor der forelaae en absolut Umu
lighed for dens Udførelse, og at man var fuldkommen uberettiget til af
blotte Hensigtsmæssighedshensyn at gjøre dette. Da der nu altsaa
ikke var noget Rigsraad mere og heller ikke noget Cancelli, saa maatte
Overcontrollen henlægges et andet Sted, end Fundatsen og Reskriptet
af 1808 havde bestemt; hertil foreslog han Cultusministeriet. Naar
derimod Fundatsen paabød Udnævnelsen af en Forstander af adelig
Byrd, da forelaae der aldeles ingen berettigende Grund til at fravige
denne Bestemmelse.
Cultusministeren bemærkede, at det under et saadant Forhold
vilde blive ham umuligt at sørge for, at Skolen holdt Skridt med det
øvrige lærde Skolevæsen, og at det netop var Rectors og Lærernes var
meste Ønske, at Skolen maatte stilles paa lige Fod med de øvrige lærde
Skoler i Landet. Han maatte derhos antage, at Bestemmelsen om, at
Forstanderen skulde være af adelig Byrd, skete efter nuværende For
hold fuldkommen Fyldest ved Tilstedeværelsen af den personlige Adel,
der tilkommer enhver, som er nævnt i Rangen.
Indenrigsministeren [Rosenørn] gjorde opmærksom paa, at det
ogsaa var for Godset af megen Vigtighed at faae en Forstander, som ei
var Cultusministeren, for at det ikke ved hvert Ministerskifte skal for
andre sin Værge og Forsvar.
Efterat derpaa Sagen var sat under Afstemning, enedes Statsraadets
Majoritet foreløbigt om, at den Myndighed med Hensyn til Herlufsholm
Skole og Gods, som forhen ifølge Fundatsen havde været tillagt Rigsraadet og senere ifølge Reskript af 1808 var henlagt under Cancelliet,
herefter bliver at tillægge Cultusministeriet tilligemed Myndigheden
til at ordne Undervisningen i Stiftelsen, hvorefter da Cultusministe
ren har at gjøre allerunderdanigst Forslag betræffende Udnævnelsen
af en Forstander i Overensstemmelse med Fundatsen.
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Cultusministeren [Madvig] fandt ikke denne Afgjørelse hensigts
mæssig og maatte forbeholde sig nærmere at overveie Sagen.
Statsraadet vedtog at udsætte den endelige Afgjørelse af Sagen.
Statsraadets Møde hævedes.
A.W. Moltke.

/ Paa Kammerherre Lundings Vegne
J. Liebe.

Møde i statsrådet tirsdag d. 3. juni 1851.
Aar 1851, den 3die Juni, var Statsraadet samlet under sædvanligt
Præsidium. Udenrigsministeren var fraværende. Protokollen førtes af
Kammerherre Lunding.
Conseilpræsidenten [Moltke] berettede at have erholdt Meddelelse
om Udenrigsministerens Ankomst til Warschau, hvor han dog ei
havde truffet Keiseren af Rusland. Hvorefter han forelagde Ministe
riet det Spørgsmaal, om der maatte være Noget at foretage i Anledning
af den nu udcirkulerede Protokol over Notablernes 8de Møde.
Statsraadet fandt ingen Anledning til i denne Henseende at foretage
noget Yderligere.
Derefter forelagde og oplæste Indenrigsministeren [Rosenørn] et
Forslag om Oprettelsen og Sammensætningen af et veterinært Sundhedsraad.
Efterat Krigsministeren [Hansen] havde henledt Opmærksomhe
den paa, om det ei var hensigtsmæssigt, at Armeens Stabsdyrlæge er
holdt Plads i bemeldte Raad, billigede Statsraadet Forslaget i Principet,
idet det overlod Sammensætningen til Indenrigsministeren.
Da Krigsministeren [Hansen] meddelte, at han endnu ikke havde
modtaget General Kroghs Betænkning angaaende de ham tilsendte For
slag betræffende Ordningen af det gjensidige Forhold mellem de civile
og militære Autoriteter i Slesvig, besluttede Statsraadet at udsætte
Sagens Discussion til næste Torsdag.
Mødet blev derpaa hævet.

A. W. Moltke.

/ Paa Kammerherre Lundings Vegne
J. Liebe.
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Møde i statsrådet torsdag d. 5. juni 1851.

Aar 1851, den 5te Juni, var Statsraadet samlet under sædvanligt
Præsidium. Udenrigsministeren var fraværende. Protokollen førtes af
Kammerherre Lunding.
Conseilpræsidenten [Moltke 1 oplæste en Depeche af 28de Mai fra
Kammerherre Bülow i Frankfurt.
Derefter foretoges Sagen angaaende en Modification af Beleiringstilstanden i Slesvig.
Efterat det af den slesvigske Minister forfattede Udkast til et Patent
i denne Anledning og de betræffende denne Sag af General Krogh og
Generalauditeur Scheel afgivne Betænkninger vare oplæste, enedes
Statsraadet om allerunderdanigst at foreslaae Hans Majestæt Kongen:
At udstede et saadant Patent som foreslaaet dog med den Modifica
tion, at det i Intimationen udtaltes, at det var begrundet paa saavel
Krigsministerens som den slesvigske Ministers Forslag, og at det kun
kom til at betaae af 2 Paragrapher, af hvilke den første ophævede den
den commanderende General hidtil tilstaaede dømmende Myndighed,
den anden foreløbig indskrænkede Beleiringstilstanden til saadanne
Forholdsregler, som Opretholdelsen af den offenlige Ro og Orden
gjorde nødvendige.
Samtidigen med dette Patent vilde det være at foreslaae Hans Maje
stæt at udstæde 2de Reskripter, et til Krigsministeren og et til Mini
steren for Slesvig, hvori det allernaadigst paabødes begge at foran
stalte, at intet militært Skridt foretoges i Slesvig uden efter Overens
komst med den civile Autoritet, og at, saafremt Meningslighed mellem
den civile og militære Autoritet ei var at naae, Sagen da gjennem Stats
raadet indstilledes til Hans Majestæts Afgjørelse.
Endvidere vedtoges, at Patentet var at contrasignere af Krigsmini
steren og Reskripterne af Conseilpræsidenten.
Mødet blev derpaa hævet.

A.W. Moltke.
/ Paa Kammerherre Lundings Vegne
J. Liebe.
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Møde i statsrådet onsdag d. 11. juni 1851.

Aar 1851, den Ilte Juni, var Statsraadet samlet under sædvanligt
Præsidium. Ministeren for Slesvig, Udenrigsministeren og Krigsmini
steren vare fraværende. Protokollen førtes af Kammerherre Lunding.
I Anledning af den af Etatsraad Wiese i Notablernes Forsamling
paa de holstenske Medlemmers Vegne afgivne Erklæring blev det af
Statsraadet vedtaget, at man skulde søge at bevæge nogle af de danske
eller slesvigske Notabler til at imødegaae den omtalte Erklæring, da
den ei burde staae uigjendrevet, og det kunde synes betænkeligt, om
Regjeringen fortiden vilde indlade sig paa en Udtalelse i denne Ret
ning.
Mødet blev derpaa hævet.

A. W. Moltke.
/ Paa Kammerherre Lundings Vegne
J. Liebe.

Møde i statsrådet tirsdag d. 17. juni 1851.

Aar 1851, den 17de Juni, var Statsraadet samlet. Udenrigsministe
ren og Minister Tillisch vare fraværende. Protokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Conseilpræsidenten [Moltke] forelæste en Extract af en igaar ind
løben udførlig Beretning fra Udenrigsministeren tilligemed de deri
paaberaabte Bilage, idet han derhos tilføiede, at han ansaae det rettest,
at man oppebiede Udenrigsministerens Tilbagekomst, inden de i Be
retningen omhandlede Gjenstande foretoges til Forhandling i Stats
raadet.
Med Hensyn til den i Loven af 30te Juni f. A. § 5 indeholdte Be
stemmelse om, at der paa Gager af og under 1000 Rbd. kan under sær
deles og paatrængende Omstændigheder gives Forskud indtil et Beløb
af % Aars Gage, forelagde Cultusministeren [Madvig] i Anledning af
et indtruffet Tilfælde, hvori han hos Finantsministeriet havde begjært
anvist et saadant Forskud udenfor de paa Finantsloven for Cultusministeriets Vedkommende opførte Beløb, det Spørgsmaal til Stats
raadets Afgjørelse, hvilken Minister det er, der skal bedømme Tilstede
værelsen af slige særdeles og paatrængende Omstændigheder. For sit
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Vedkommende maatte han, bemærkede han, være af den Formening,
at Prøvelsen af de individuelle Omstændigheder, der i det specielle
Tilfælde skulde begrunde Forskuddet, maa udelukkende tilkomme
Fagministeren, og at, da der ved Lov er givet en almindelig Bemyndi
gelse til, naar hine Omstændigheder ere tilstede, at udbetale Forskud
af den ommeldte Størrelse, maa det være tilstrækkeligt for Finants
ministeren at have Fagministerens Erklæring for, at saadanne Om
stændigheder ere forhaanden, uden at Finantsministeren er berettiget
til at forlange sig meddelt Underretning om disse Omstændigheder og
at indlade sig paa at bedømme dem, saa at altsaa Finantsministeren
kun af finantsielle Grunde kan vægre sig ved at opfylde Fagministe
rens Begjæring om Forskuddets Udbetaling.
Efterat Spørgsmaalet var blevet discutteret, erklærede Statsraadet
sig i Overensstemmelse med, hvad af Finantsministeren [Sponneck]
udtaltes, for, at, ihvorvel Fagministeren, som den Minister der paa
Rigsdagen i Tilfælde af Anke vilde have at forsvare Forskuddets Tilstaaelse, maatte være den, der havde at bedømme de concrete Om
stændigheder, der skulde begrunde Forskuddet, maatte det dog staae
i Finantsministerens Magt, i Tilfælde hvor han ikke kunde erkjende
Tilstedeværelsen af de i Loven af 30te Juni f. A. fordrede særdeles og
paatrængende Omstændigheder, at see Sagen bragt under Statsraadets
Afgjørelse, forsaavidt Fagministeren ikke ved at blive bekjendt med
Finantsministerens Modgrunde skulde finde sig foranlediget til at fra
falde Begjæringen om Forskuddets Anvisning, og det vilde saaledes
allerede af den Grund, selv fraseet den Interesse, som Regjeringen maa
have i, at der under de forskjellige Ministerier nogenlunde følges de
samme Regler med Hensyn til Indrømmelsen af de omhandlede For
skud, men i hvilken Henseende der vanskeligt vil kunne søges tilveiebragt nogen Overensstemmelse, naar Finantsministeren skulde
forblive ubekjendt med de Forskuddet i hvert enkelt Tilfælde begrun
dede Omstændigheder, være nødvendigt, at Fagministeren, naar han
forlangte et Forskud anvist udenfor de paa Finantsloven til hans
Disposition stillede Beløb, satte Finantsministeren i Kundskab om de
concrete Omstændigheder, hvilket imidlertid vilde kunne ske ved en
mundlig Conference, hvor Fagministeren maatte have Grunde til at
foretrække dette for en skriftlig Meddelelse.
Efterat Cultusministeren havde forladt Statsraadsmødet, foretoges
Sagen angaaende Herlufsholms Stiftelses fremtidige Bestyrelse paany.
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Conseilpræsidenten [Moltke] fremlagde et fra Cultusministeren
modtaget Andragende, som forud for nærværende Møde havde cirku
leret mellem Statsraadets Medlemmer, og som gik ud paa principaliter: at Herlufsholms Bestyrelse overdrages som et særligt personligt
Hverv under Tilsyn af Statsraadet med Bevarelse af Formuens Subsistents til den til enhver Tid i Embede værende Minister for Kirke- og
Undervisningsvæsenet; subsidialiter: at Stiftelsen stilles saaledes,
at Statsraadet gjør Kongen Forslag om Udnævnelsen af en Forstander,
der uden Forbindelse med noget specielt Ministerium under Statsraa
dets Tilsyn bestyrer Stiftelsen.
Justitsministeren [Bardenfleth] maatte ansee Cultusministerens
principale Indstilling ligefrem stridende mod Stiftelsens Fundats, lige
som han derhos heller ikke kunde finde det i sig tilraadeligt for Stif
telsen, at Sagen ordnedes overensstemmende med denne Indstilling.
Derimod forekom Cultusministerens subsidiære Indstilling ham mere
at stemme med Fundatsen end den af Statsraadet i det Møde, da Sagen
tidligere var foretaget, tagne Beslutning, og han gik derfor nu over
til denne Indstilling, saameget mere som han, hvis hiin Beslutning kom
til Udførelse, frygtede for, at den eventuelle Forstander vilde, efter
den Maade, hvorpaa Cultusministeren havde opfattet sin Stilling til
Skolen, komme i et overordenligt vanskeligt Forhold.
Minister Clausen mente, at der ved Spørgsmaalet om Herlufsholms
fremtidige Bestyrelse kun kunde være Tale om to Alternativer: enten
strengt at holde sig til Fundatsen og bortsee fra alle andre Hensyn,
eller, naar Fundatsen ikke strengt kan gjennemføres, at lade Hensigtsmæssighedshensynet være det afgjørende, naar der kun bliver truf
fet en Ordning, som er nogenlunde stemmende med Fundatsens Grund
træk. Baade den af Statsraadet sidst tagne Beslutning og Cultusmini
sterens subsidiære Indstilling maatte han ansee for meget lidet hen
sigtsmæssige; og idet han ikke kunde finde, at Herlufsholms Skole
har Noget, som adskiller den fra andre Undervisningsanstalter, saa
ledes at derved kan begrundes, at den eximeres fra Bestyrelsen af det
øvrige Undervisningsvæsen, kun at dens Midler stedse holdes sær
skilt, antog han, at det ialtfald vilde være naturligt at skille Admini
strationen af Stiftelsens Gods fra den øvrige Bestyrelse. Forsaavidt
imidlertid Valget var imellem Statsraadets tidligere Beslutning og Cul
tusministerens subsidiære Indstilling, maatte ogsaa han gaae over til
denne sidste.
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Finantsministeren [Sponneck] kunde ikke give Minister Clausen
Ret i, at naar en Fundats ikke strengt kan overholdes, skal man ude
lukkende søge den Ordning, som er den hensigtsmæssigste; meget mere
maatte han være af den Formening, at man saameget som muligt
skulde følge Fundatsen og kun gjøre de aldeles nødvendige Modificationer. At sondre Bestyrelsen af Herlufsholms Skole og af dens Gods
laae langt udenfor Fundatsen, og idet han endnu kun bemærkede, at
Herlufsholms Skole, hvordan Stiftelsens Stilling end saa bliver, under
ingen Omstændigheder kan blive eximeret fra de almindelige for pri
vate Skoler givne Bestemmelser, men selvfølgeligen maa være under
givet det samme Curatel fra Cultusministeriets Side som alle andre
saadanne Skoler, maatte han for sit Vedkommende i nærværende Sag
blive staaende ved Statsraadets tidligere Beslutning som den prin
cipmæssigste og rigtigste Ordning af Stiftelsens Stilling.
Indenrigsministeren [Rosenørn] og Krigsministeren [Hansen] slut
tede sig i denne Henseende til Finantsministeren, medens derimod
Conseilpræsidenten [Moltke] og Marineministeren [van Dockum] med
Justitsministeren [Bardenfleth] og Minister Clausen gik over til Cultusministerens subsidiære Indstilling, og i Henhold hertil vedtoges det,
at Conseilpræsidenten skulde paa Statsraadets Vegne allerunderdanigst
anbefale Hans Majestæt, at den Myndighed med Hensyn til Bestyrel
sen af Herlufsholms Skole og Gods, som ifølge Stiftelsens Fundats var
tillagt Rigsraadet, maa herefter være overdraget Statsraadet, saaledes
at der efter Forslag fra dette allerhøist udnævnes i Overensstemmelse
med Fundatsen en Forstander for bemeldte Skole og Gods, og at de
Forpligtelser, der efter Fundatsen ere Forstanderne paalagte ligeoverfor Rigsraadet, nu komme til at paahvile ham i Forhold til Statsraadet,
igjennem hvilket det Fornødne bliver at foredrage Hans Majestæt.
Mødet blev derpaa hævet.
A. W. Moltke.
U. Liebe.
Møde i statsrådet tirsdag d. 24. juni 1851.

Aar 1851, den 24de Juni, var Statsraadet samlet. Udenrigsministe
ren, Minister Tillisch og Cultusministeren vare fraværende. Protokol
len for det forrige Møde blev oplæst og vedtagen. Justitsraad Liebe
førte Protokollen.
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Conseilpræsidenten [Moltke] meddelte, at Udenrigsministeren
havde tilskrevet ham, at han ventede at komme tilbage imorgen.
Dernæst forelæste Conseilpræsidenten [Moltke] en Skrivelse fra
den Kongelige Commissarius ved Notabelforsamlingen af 20. Juni.
Mødet blev derpaa hævet.

A. W. Moltke.
/J. Liebe.
Møde i statsrådet fredag d. 27. juni 1851.
Aar 1851, den 27de Juni, var Statsraadet samlet. Alle Medlemmer
vare tilstede. Protokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Indenrigsministeren [Rosenørn] henledede Opmærksomheden paa
Vigtigheden af, da der fra den hollandske Regjering vilde, efter
derom igjennem Udenrigsministeriet yttret Ønske, med det Første
blive sendt herover i et specielt Øiemed en dygtig hollandsk Hydrotechniker, at benytte dennes Ophold til at faae anstillet en Under
søgelse af det hele Revier fra Lister Dyb og til Blaavandshuk for efter
Overveielse af samtlige Forhold at komme til klar Anskuelse om,
hvilket Punkt paa den paagjældende Kyststrækning der fortrinsvis
maatte egne sig til Hovedudgangspunkt for en Dampskibsforbindelse og
i Forening dermed for en eventuel Jernbane fra Vest til Øst; og han
havde derfor paatænkt i dette Øiemed at lade med den hollandske Hydrotechniker sammentræde en Committee bestaaende af Chefen for Ingenieurcorpset, Capitain i Søetaten Wolff samt Vandbygningsinspecteur
for Kongeriget, Carlsen og constitueret Vandbygningsinspecteur for
Slesvig, Grove. Idet han tilføiede, at de ved denne Committee foranledi
gede Udgifter vel maaske kunde overstige, hvad der af de vedkom
mende Conti paa Finantsloven vilde haves til Disposition, men at
Finantsministeren imidlertid havde antaget, at der ikke fra denne Side
vilde være Noget til Hinder for Sagens Fremme, ønskede han at erfare
Statsraadets Mening om Sagen.
Statsraadet erklærede sig enigt i den af Indenrigsministeren om
meldte Foranstaltning, dog at Statsraadet fandt det rigtigst, at Committeens Undersøgelser kom til at udstrække sig til hele Slesvigs
Vestkyst og saaledes omfattede hele Revieret fra Blaavandshuk indtil
Eideren.
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I Anledning af et Forlangende fra Grændsereguleringscommissionen om, at et i det Kongelige Geheimearkiv beroende særdeles vigtigt
Dokument maatte blive in originali produceret i Commissionen, erklæ
rede Statsraadet sig med Udenrigsministeren [Reedtz] enigt i, at man
ikke burde opfylde dette Forlangende, og at man ikke kunde gaa videre
end at sende Commissionen en formelig af Geheimearkivarius vereficeret og paa sædvanlig Maade af vedkommende Minister legaliseret
Afskrift af Dokumentet, medens det derhos, forsaavidt selve Doku
mentets Ægthed maatte blive draget i Tvivl, maatte være den østerrigske og preussiske Regjering overladt at sende Sagkyndige herover,
for i selve Geheimearkivet under Arkivarens Tilsyn at undersøge Doku
mentet.
Udenrigsministeren [Reedtz] foredrog derpaa Fortsættelsen af den
af ham fra Wien givne skriftlige Beretning af 10de Juni, som havde
cirkuleret mellem Statsraadets Medlemmer, idet han, hvad først Suc
cessionssagen angik, bemærkede, at han hos Fyrst Schwarzenberg, for
hvem han selvfølgelig ikke havde kunnet omtale, at han i Warschau
havde underskrevet den Statsraadet nu bekj endte Protokol, havde fun
det en Slags Utaalmodighed efter at see Sagen endt, og at Fyrsten
ivrigen havde yttret Ønske om, at Kongen blot vilde foreslaae En til
eventuelt at succedere ligemeget hvem. Da Talen kom paa Hertugen
af Augustenborg, havde Udenrigsministeren nævnt de Grunde, af hvilke
han ikke har nogen Arveret; af disse Grunde havde Fyrsten lagt meget
liden Vægt paa den, som hentes fra unebenbürtigt Ægteskab, og den,
som ligger i Undladelsen af Lehnsmuthungen, med hvad dermed staaer
i Forbindelse, lod til at være ham ubekjendt. I Berlin var en betydelig
Del af den første, 2 Timer lange, Samtale, som Udenrigsministeren i
Baron Mannteuffels Nærværelse havde havt med Kongen af Preussen,
bleven optaget af Successionsagen, hvilken Sag var bleven meget discuteret under Kongens Ophold i Warschau. Kongen, der var bekjendt
med det Arrangement, som Rusland var stemt for, men imidlertid dog
ikke vidste Noget om, at Protokollen var bleven underskrevet, havde
yttret, at hvis ikke alle Agnaters Consens havdes, vilde Protester ikke
kunne undgaaes, og Sagen blive bragt for Forbundet, og de allerstørste
Vanskeligheder beredes. Udenrigsministeren havde hertil svaret, at
saavidt han vidste, var alle berettigede Agnaters Consens i det Arran
gement, hvorom Spørgsmaalet var, tilveiebragt eller vilde kunne tilveie
bringes. Hvad Hertugen af Augustenborg angik, da havde Udenrigs-
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ministeren bestridt, at denne har agnatiske Rettigheder, og Kongen
havde ogsaa strax nævnt de to Grunde, som i denne Henseende hentes
fra unebenbürtigt Ægteskab og fra Feloni, idet Kongen havde tilføiet,
at dette var fortræffelige Grunde, som han ogsaa allerede havde brugt
og fremdeles vilde bruge ligeoverfor Hertugen; den tredie Grund, For
sømmelsen af Lehnsmuthungen, og hvad videre dermed staaer i For
bindelse, var Kongen ubekjendt, og da Udenrigsministeren nævnte den
for ham og tillige fremhævede den som Hovedgrunden, yttrede Hans
Majestæt Ønske om at see denne Grund nærmere skriftligen udviklet,
hvilket Ønske Udenrigsministeren lovede at opfylde, naar han var
vendt tilbage fra sin Mission. Kongen havde iøvrigt sagt, at han nylig
havde havt Leilighed til meget indtrængende at lægge Hertugen af
Augustenborg paa Hierte at være coulant med Hensyn til Successions
sagen, idet han tillige havde lovet Hertugen i saa Fald at søge at skaffe
ham Skadesløsholdelse. I denne Henseende var Udenrigsministeren
ikke gaaet videre i sin Samtale med Kongen, men i en senere Samtale,
som han havde havt med Baron Mannteuffel, havde han yttret, at naar
Hertugen ikke gjorde Vanskeligheder med Hensyn til Successions
sagen og gav Garantier for sit og sin Families fremtidige Forhold,
kunde den danske Regjering være tilbøielig til at lade ham faae Vær
dien af hans Godser og noget mere til, men at, hvis Hertugen gjorde
mindste Vanskelighed, og navnlig hvis han henvendte sig til Forbun
det, saa vilde dermed ikke alene alle Tilbud i den nævnte Henseende
falde bort, men Hertugen vilde derhos ogsaa strax blive sat under Til
tale for Feloni. Dette fattede ogsaa Baron Manteuffel fuldkomment og
var enig i.
Udenrigsministeren bemærkede endvidere, at han umiddelbart efter
sin Hjemkomst havde havt Audients hos Hans Majestæt Kongen, og at
han havde nævnt for Allerhøistsamme, at han havde underskrevet den
i Warschau i Successionssagen optagne Protokol, hvis Hovedpunkter
han mundligen meddelte Hans Majestæt, idet han tilføiede, at han
vel vidste, at han ikke havde havt Instruction til at underskrive denne
Protokol, men at han dog ikke havde troet at burde tage i Betænkning
at underskrive, da han ikke kunde Andet end betragte det som et
væsenligt Fremskridt, der gjordes ved Protokollen. Hans Majestæt
havde derefter ogsaa erklæret sig beredt til at approbere Protokollen,
og da Formen for denne Approbation vilde være, at Hans Majestæt
tilskrev Keiseren af Rusland et Brev, hvori han erklærede sig enig i
21
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Protokollen, vilde Udenrigsministeren nu forespørge Statsraadet, om
dette finder noget Betænkeligt ved, at han paa Sagens nærværende
Stadium forelægger Hans Majestæt til Underskrift et saadant Brev, der
alene skulde gaae ud paa, at Allerhøistsamme, idet han med Fornøielse
har i den optagne Protokol seet et nyt Beviis paa Keiserens Interesse
for ham og for hans Monarkies Integritet, melder Keiseren, at han i
Eet og Alt ratihaberer Protokollen.
Statsraadet fandt Intet at erindre imod, at et saadant Brev fore
lægges til allerhøieste Underskrift, men da dog den paagjældende
Protokol vil komme til at afgive Grundlaget for de yderligere Forhand
linger i Successionssagen, ansaae Statsraadet det nødvendigt, at der
forinden gives de to Mænd, hvis Betænkning er ved tidligere Leiligheder bleven indhentet i denne Sag, Geheimearkivarius Wegener og
Etatsraad, Professor Larsen Leilighed til at gjennemgaae Protokollen
i alle dens Enkeltheder for at bedømme, om der ved disse maatte være
Anledning til nogen særdeles Bemærkning, og forsaavidt da fra deres
Side Bemærkninger maatte blive fremsatte, vilde Sagen være at fore
tage paany i Statsraadet, forinden det ommeldte Brev forelagdes til
Hans Majestæts Underskrift.
Udenrigsministeren [Reedtz] gik derefter over til at fortsætte den
anden Del af hans Beretning af 10de Juni. Ved den første Sammen
komst som han — bemærkede han — havde havt med Fyrst Schwar
zenberg, og ved hvilken han havde været ledsaget af Grev Piessen,
havde han, da han strax havde ført Samtalen hen paa det holstenske
Gebet og fremhævet, hvor utaalelig Tilstanden i Holsten er, i Begyn
delsen fundet Fyrsten overmaade reserveret, kold og temmelig lidet
indgaaende. Under den nærmere Samtale, som udspandt sig, havde
Udenrigsministeren fundet energisk Understøttelse af Grev Piessen, der
ligefrem udtalte, at der var intet Andet for, end at Holstenernes Stolt
hed først maatte knækkes. Da Udenrigsministeren havde beklaget sig
over alle de mange contradictoriske Fordringer, som man stillede til
Danmark, havde Fyrsten yttret, at han Intet havde imod, at der gikkes
frem med Strenghed, men da Udenrigsministeren hertil bemærkede, at
den danske Regjering ogsaa maa tage Hensyn til Preussen, og at der
i Berlin føres et andet Sprog, havde Fyrsten indrømmet dette og tillige
sagt, at den preussiske Regjering har egennyttige Hensigter med Hen
syn til Holsten, i hvilken Henseende der derfor var Grund for Danmark
til at være paa sin Post. Udenrigsministeren havde endvidere udhævet,
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at det Notablerne forelagte af Østerrig og Preussen sanctionerede Pro
gram maa være det eneste Udgangspunkt for Ordningen af Tingene;
hvortil Fyrsten svarede, at Østerrig aldrig havde billiget det Program;
og da Udenrigsministeren i den Anledning bemærkede, at der fore
ligger Østerrigs skriftlige Billigelse af Programmet til Forelæggelse for
Notablerne, havde Fyrsten yttret, at den danske Regjering gjør Øster
rig Forlegenheder paa alle Maader, at den havde erklæret, at den ikke
vilde incorporere eller danisere Slesvig, men at Alt, hvad fra dens Side
sker, gaaer i en anden Retning, at den maa give ganske andre Garan
tier for, at den ikke vil incorporere eller danisere Slesvig, og at Fyrsten
ikke kan gjøre Noget med Hensyn til Holsten, førend saadanne Garan
tier haves. Forøvrigt havde Udenrigsministeren, hvad angik de to
Hovedpunkter: Forbundscommissærernes Fjernelse fra Holsten og
Tilbagekaldelsen af de østerrigske og preussiske Tropper, ikke troet at
turde i sine Conferencer med Fyrsten gaae formeget ind paa disse
tvende Punkter, forinden han endnu vidste, hvorledes Forholdene stode
i Holsten. Imod en Udvisning fra Holsten af adskillige Personer og
imod en Epuration af Embedsstanden sammesteds havde Fyrsten
ingen videre Betænkelighed havt, og da Udenrigsministeren havde
gjort opmærksom paa Nødvendigheden af, at denne Udvisning skete
saaledes, at ogsaa Østerrig og Preussen kom til at bære Responsabiliteten for dette Skridt, var Fyrsten ogsaa gaaet ind herpaa. Med Hensyn
til Rendsborg havde det ikke været Udenrigsministeren muligt at faae
et eneste bestemt Svar af Fyrsten, navnlig heller ikke paa sit Spørgs
maal om, hvad Fyrstens Mening var for det Tilfælde, at Kongens
Autoritet blev retableret i Holsten, forinden Grændsereguleringssagen
var endt. Da Baron Vrintz engang, da Talen imellem ham og Uden
rigsministeren var om Rendsborg, havde ligefrem sagt, at Rendsborg
jo maatte sløjfes, spurgte Udenrigsministeren Fyrst Schwarzenberg,
om Baron Vrintz var af ham autoriseret til at sige dette. Herpaa kunde
Udenrigsministeren imidlertid ikke faae Svar. Fyrsten sagde, at det
ikke var værd at tale om det, og at Holsten og Lauenborg jo kunde
træde ud af det tydske Forbund, og at saa Danmark kan gjøre med
Rendsborg, hvad det vil, men da Udenrigsministeren bemærkede, at det
var noget ganske Nyt, som Fyrsten saaledes havde nævnt, og spurgte,
om han ikke kunde gjøre Brug deraf, svarede Fyrsten: »Naturligvis
Nei<; og Meddelelsen fik altsaa paa denne Maade ingen Værd. For
øvrigt havde Udenrigsministeren forlangt constateret af Baron Meyen21*
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dorph, at Intet hos Fyrsten var at opnaae med Hensyn til Spørgsmaalet
om Rendsborg, og dette Punkt var derefter ogsaa bleven constateret af
Baronen.
Med Hensyn til Forholdene i Slesvig yttrede Fyrsten (fra hvem der
forresten engang i Samtalens Løb faldt den Yttring, at Slesvig igrunden
ikke kommer Tydskland ved, men at Danmark ikke skulde komme
med Noget, som tyder paa, at det er dets Hensigt at incorporere dette
Hertugdømme) sig i Almindelighed med megen Bitterhed, og han gjentog, at der maatte gives Garantier for, at Danmark ikke vil incorporere
eller danisere Slesvig; hvori disse Garantier skulle bestaae, tilføiede
Fyrsten, veed den danske Regjering meget godt: — det maa være
Personligheder. Kongen af Preussen talte i samme Retning, og hans
Bemærkninger gik derhos navnlig ud paa at dokumentere, at det eneste
Udgangspunkt, han kunde erkjende, var Forbundsbeslutningen af 1846.
Hertil havde Udenrigsministeren svaret, at han naturligvis ikke kunde
benægte denne Forbundsbeslutnings Existents, men at Spørgsmaalet
var, hvorledes man fortolkede den, at hertil kom, at alle de politiske
Aktstykker, som existerede fra disse sidste 3 Aar selvfølgeligen ikke
kunde lades ude af Betragtningen, og at den preussiske Regjering har
acqviesceret ved det Program, der er forelagt Notablerne. Udenrigs
ministeren havde derhos tilføiet, at ingen dansk Regjering, det være
sig hvilkensomhelst, kan admittere et Princip, som fører til at gjenoprette Slesvig-Holsteinismen, og at Hans Majestæt Kongen af Preussen
tog Feil, hvis han troede, at det i saa Henseende hænger af Personlig
hederne. Kongen havde da derpaa ladet det Punkt om Forbundsbeslut
ningen af 1846 falde.
Hvad Rendsborg angik, da havde Udenrigsministeren heller ikke i
Berlin hos Baron Mannteuffel, som han i det Hele havde fundet sær
deles reserveret, kunnet obtinere nogen klar Besked, men Baronen
havde imidlertid sagt til Baron Budberg, at hans Mening var, at Rends
borg maatte sløifes, men at det kunde Tydskland ikke gjøre, det maatte
Kongen af Danmark, naar han var bleven retableret i Besiddelsen af
denne Fæstning. Med Hensyn til en Udvisning fra Holsten og en Epura
tion af de derværende Embedsmænd havde Baron Mannteuffel trykket
sig overordenligt, men Udenrigsministeren havde imidlertid frem
hævet den absolute Nødvendighed af disse Foranstaltninger og Vigtig
heden af, at Slesvig-Holstenerne komme til at føle, at deres Program
ikke er til at sætte igjennem, ligesom Udenrigsministeren ogsaa stærkt
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havde appuieret paa, at hvad der forlanges at skulle ske i Holsten er
ulige mindre, end hvad der er sket andetsteds, og navnlig end hvad
Preussen selv har gjort i Baden; og i hele dette Punkt havde Baron
Budberg, der var tilstede ved denne Samtale, givet Udenrigsministeren
den stærkeste Understøttelse. Forøvrigt havde Baron Mannteuffel sagt
Udenrigsministeren, at Danmark vel kunde indsee, at det generede
Preussen overordenligt at have 20000 Mand Østerrigere staaende i
Holsten, og han havde derfor lagt ham paa Sinde at bringe det til, at
Forbundstropperne snart kunde trækkes tilbage fra Holsten.
Noget af det Vanskeligste, bemærkede Udenrigsministeren videre
med Hensyn til Slesvig, som i Warschau ligesom ogsaa i Wien var
blevet gjort gjældende imod Minister Tillisch, var Oberst Hodges’s
Beretning, og Udenrigsministeren havde i denne Anledning fremhævet,
at Obersten havde opholdt sig saa kort Tid i Slesvig, at han ikke kunde
have nogen selvstændig Mening om Alt, hvad der passerede der, og at
han forresten selv, da han var i Kjøbenhavn, havde paa det Bestemteste
udtalt, at ingen Anden end Minister Tillisch burde have Bestyrelsen af
Slesvig. Selve Oberst Hodges’s Beretning havde Udenrigsministeren
iøvrigt først faaet at see i Berlin hos Lord Westmoreland, og da den
mærkeligt nok endnu ikke havdes her i Kjøbenhavn, vilde han efter
Hukommelsen meddele Statsraadet Contentum af denne Beretning.
Tonen i Beretningen var, yttrede Udenrigsministeren, meget rolig.
Først releveredes en hel Del Ulemper, som fulgte af Beleiringstilstanden, og navnlig releveredes i Detail Sagen angaaende Hilse-Befalingen,
men Størstedelen af disse Ulemper, bemærkede Oberst Hodges, kom,
efter hvad Minister Tillisch havde sagt, af Mangel paa Overenskomst
mellem de civile og militære Autoriteter. Obersten havde derfor ogsaa
talt med Minister Tillisch om at ophæve Beleiringstilstanden, men dette
havde Ministeren ment ikke lod sig gjøre, førend Gendarmeriet var
organiseret. Hvad Besættelsen af Embeder i Slesvig angik, da erkjendte
Obersten ikke alene, at Minister Tillisch havde truffet et saa godt Valg,
som Omstændighederne tillode, men han udtrykte i det Hele sin fuld
komne Billigelse af, hvad der i den Retning var sket fra Ministerens
Side. Derimod udtalte han en meget bestemt Misbilligelse af Forsøget paa
at lade lære dansk i Skolerne i Angeln og ligeledes af at lade hveranden
Søndag præke paa dansk, og han sagde tillige, at de Fleste i Slesvig,
kun med Undtagelse af Minister Tillisch selv og et Par Embedsmænd,
misbilligede de i saa Henseende trufne Foranstaltninger. Endelig ud-
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talte han sin Misbilligelse af, at Overjustitscommissionen, som blot
constitueret og som dømmende uden Appel til høiere Instants, ikke
tilbyder tilstrækkelig Sikkerhed for Retspleien. Efterat han derpaa
føier til, at Minister Tillisch havde erklæret, at han ikke kunde vige
fra de Forholdsregler, som han havde taget, og som han havde taget
uinfluenceret, alene efter sin personlige Overbevisning om deres Nød
vendighed, ender den hele Beretning med en stærk Beklagelse over
Tilstanden i Slesvig, som han betegner som meget farlig for Kongens
Interesser, og som snart at maatte afhjælpes.
Efterat have givet delte Contentum af Oberst Hodges’s Beretning
bemærkede Udenrigsministeren videre, at Lord Westmoreland havde
overordenlig beklaget for ham, at han (Lorden) ikke længere saae sig
istand til at gjendrive de Klager, der førtes med Hensyn til Slesvig, og
Lorden, som i det Hele var meget deprimeret herved, og for hvem
Udenrigsministeren iøvrigt havde releveret det Mandige i Minister
Tillischs Erklæring, at han ved de Forholdsregler, han havde taget i
Slesvig, alene havde fulgt sin Overbevisning, havde bedet ham paa det
Indstændigste at tilraade Kongen en Forandring i Systemet, saaledes at
Tydskland blev beroliget, og at England med god Samvittighed kunde
forsvare Danmark.
Paa Hjemreisen havde Udenrigsministeren i Kiel talt med Baron
Blome og Grev Criminil, han havde gjort dem bekjendte med, at det
Notablerne forelagte Program nødvendigt maatte blive Udgangspunktet
for Tingenes Ordning, og at Rusland var enig heri, samt at Østerrig
og Preussen ikke vilde kunne gjøre Noget gjældende derimod, tillige
havde han udhævet Nødvendigheden af, at der udvises en Del fra Hol
sten, og at der finder en hel Del Forandringer Sted imellem Embedsmændene. Begge Dele syntes at frappere Baron Blome og Grev Criminil,
men de resignerede sig imidlertid. De antoge det iøvrigt nødvendigt,
at Forbundscommissærerne snart bleve fjernede (den samme Mening
havde Baron Budberg været af, da Udenrigsministeren talte med ham
i Berlin), og de beklagede sig i stærke Udtryk over General Thümen.
Hvad forresten nysnævnte Punkt angik, da fremhævede Udenrigsmini
steren for Statsraadet, at der vel er Meget, som taler for Commissærernes Fjernelse, men at de paa den anden Side nødvendigvis maae være
med at dele Ansvaret for Udvisningen og for Embedsstandens Purifica
tion, saa at Odiet ved disse Foranstaltninger ikke skal falde tilbage
paa Kongen alene, og han skulde antage, at det første Nødvendige er,
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at den østerrigske og den preussiske Regjering lade udgaae bestemte
Instructioncr til Comissærerne og vise, at det er deres Alvor med, at
Holsten ikke kan vente anden Ordning end efter Programmet. I Hen
seende til Armeespørgsmaalet havde Grev Criminil ønsket, at Begyn
delsen til dette Spørgsmaals Ordning maatte ske med, at General
Bardenfleth snarest muligt overtager Commandoen over Tropperne, og
Greven havde ogsaa fra det pekuniære Standpunkt betegnet Ønskelig
heden af, at Contingentets Organisation snarest kom istand, da man
derved kunde blive af med mange fremmede Officerer, som endnu
trak Gage. General Bardenfleth havde med Tillid udtalt sig for Uden
rigsministeren om, at han vilde kunne gjøre Regning paa, at det kunde
gaae med Tropperne, naar han nu overtog Commandoen, og Udenrigs
ministeren antog ikke, at den Betingelse, som Commissærerne opstil
lede, for at Generalen overtog Commandoen, at nemlig Krigsdeparte
mentet ikke strax kunde gaae over til ham, kunde være nogen afgjørende Hindring, da dette Punkt kun vil være et ganske interimistisk.
Forøvrigt maatte Udenrigsministeren ved denne Leilighed bemærke for
Statsraadet, at det under hans Mission var fra flere Sider og navnlig
af Baron Meyendorph blevet omtalt for ham som et Desiderandum ved
det Notablerne forelagte Program, at ikke hele Monarkiet skal have
fælleds Armee; hvortil Udenrigsministeren havde svaret, at han per
sonlig var af samme Mening, men at det, saaledes som Forholdene ere,
først og fremmest gjælder om at holde paa Programmet, og at han
maatte ansee det høist farligt for den danske Regjering i denne Hen
seende nu at begjære Concessioner i een Retning, der igjen kunde drage
efter sig, at der fra den modsatte Side forlangtes Concessioner i en
anden Retning.
Udenrigsministeren tilføiede, at han i Kiel havde aflagt Commis
særerne et kort Besøg, men at han ikke havde villet ved den Leilighed
bringe de forhaandenværende Spørgsmaal paa Bane. Paa General Thümen kunde man kjendeligen spore, at han ikke havde været ubetinget
tilfreds med sit Ophold i Warschau.
Efter hvad Udenrigsministeren havde til sin største Forundring
erfaret i Kiel, beroede hele Sagen angaaende Udnævnelse fra holstensk
Side af Delegerede til Toldreguleringscommissionen, efter at General
Thümen sagde, at han ikke havde de nødvendige Instructioner.
Udenrigsministeren bemærkede endnu, at baade Grev Nesselrode og
Fyrst Schwarzenberg havde yttret, at Grev Criminil viste formegen
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Svaghed. Grev Nesselrode havde iøvrigt fra Warschau skrevet et alvor
ligt Brev til Baron Blome, hvoraf Meningen var, at der i Øieblikket
eksisterer faktisk Anarki i Holsten, at man der havde Andet at gjøre
end bestandig dolere over, hvad der sker i Slesvig, og at Holsten for
mentlig har for sig tilstrækkelig Garanti i det Notablerne forelagte
Program.
Endelig yttrede Udenrigsministeren endnu, at man i Holsten havde
gjort ham opmærksom paa, at det ny-holstenske Parti, som aldeles
ingen Forbindelse vil have med Danmark, ikke engang en PersonalForbindelse, var betydelig tiltaget.
Sluttelig bemærkede Udenrigsministeren, at han i Flensborg havde
talt med Grev Bille-Brahe, som havde ment, at det i Notabelforsamlin
gen vilde med Hensyn til Programmet stille sig paa samme Maade som
i den Committee, der havde været nedsat og nu havde afgivet sin
Betænkning, i hvilken Henseende Udenrigsministeren maatte henlede
Statsraadets Opmærksomhed paa den nye betydelige Vanskelighed for
Regjeringen, som beredtes denne derved, at de danske og slesvigske
Notabler ved at udtale sig for et fælleds Cultusministerium for Slesvig
og Kongeriget, gik betydeligt videre end Programmet.
Efterat Udenrigsministeren saaledes havde gjort Statsraadet be
kjendt med Resultaterne af sin Mission, bemærkede han, at saaledes
som denne af Statsraadet var blevet betegnet, og som han ogsaa selv
havde opfattet den, nemlig som væsenlig gaaende ud paa at søge at
retablere den Tillid hos Udlandet til Regjeringen, som han allerede før
sin Afreisc havde betegnet som en nødvendig Betingelse for, at han
kunde see sig istand til at vedblive i sin nærværende Stilling, havde
han maattet overbevise sig om, at hans Mission forsaavidt var aldeles
mislykket. Hvor det gjaldt at overtyde Udlandet om, at Hans Majestæts
Regjering virkelig ikke har til Hensigt at incorporere og danisere Sles
vig, havde han ikke fundet Tiltro, men havde i den Retning mødt en
saa bestemt, navnlig af Rusland souteneret, Mistillid, at han ikke
havde fjerneste Tvivl om, at det allerede inden hans Ankomst var i
Warschau og Olmiitz bleven sagt Preussen og Østerrig, i hvad Retning
Rusland vilde og troede at burde raade Danmark. Han havde, hvad
Realiteten angik, søgt at gjøre gjældende baade i Warschau, Wien og
Berlin, at hverken Hans Majestæts nuværende Regjering eller nogen
eventuel Regjering kunne abandonnere eller tage andet Udgangspunkt
end det af Østerrig og Preussen consenterede, Notablerne nu forelagte

27. JUNI 1851

329

Program, og i saa Henseende havde ogsaa navnlig den russiske Regje
ring tilsagt ham sin bestemteste Understøttelse til at gjøre dette Pro
gram gjældende, men under det tilføiede Vilkaar, at den danske Regje
ring giver den Garanti, som hidtil savnes.
Under disse Omstændigheder, sluttede Udenrigsministeren, kunde
han ikke Andet end, hvad han allerede havde udtalt kort før sin
Afreise, føle sig forpligtet til at meddele Statsraadet, at han agtede
paa Søndag at overlevere Hans Majestæt allerunderdanigst Ansøgning
om sin Entledigelse, da han ikke er i Besiddelse af de Midler, som ere
nødvendige til at retablere den Tillid hos Udlandet, uden hvilken han
ikke seer sig istand til at vedblive i sin Stilling.
Conseilpræsidenten [Moltke] holdt sig overbevist om, at Stats
raadet vilde være enigt med ham i, at det alvorlige og vigtige Skridt,
som Udenrigsministeren nu havde meddelt, at han saae sig foranlediget
til at gjøre, fordrede hos Statsraadet den modneste Overveielse af Stil
lingen, og da Statsraadet først nu var blevet bekjendt med hiint Skridt,
vilde han derfor henstille, om det ikke maatte være det Rigtigste, at
Statsraadets Medlemmer, forinden man gik ind paa videre Forhandling
i den Anledning, først fik Leilighed til nærmere at overveie Sagen,
og han foreslog saaledes, at Mødet nu sluttedes for idag, men at man
igjen samledes imorgen.
Udenrigsministeren [Reedtz] fandt sig foranlediget til udtrykkeligen at bemærke, at det Skridt, han idag havde anmeldt, var for hans
Vedkommende i den Grad overveiet, som Noget kunde være, og saa
ledes at han ikke vilde kunne komme til at fravige dette Skridt, som
han troede at være det mest correcte.
Finantsministeren [Sponneck] tiltraadte ganske Conseilpræsidentens Forslag, idet han tilføiede, at da, efter hvad Udenrigsministeren
havde yttret, og Finantsministeren troede, at Ministeriet maatte der
troe paa Udenrigsministerens Ord, der støttede sig ikke blot paa det
herhjemme modtagne Indtryk, men ogsaa paa det umiddelbare Ind
tryk, han havde faaet under sin Mission, den Støtte, det nærværende
Ministerium havde havt i Udlandets Tillid, nu var bortfaldet, og da
dets hele Stilling saaledes var bleven en ganske anden end siden dets
Dannelse, saa forekom det ham, at Spørgsmaalet nu blev, om ikke det
hele Ministerium bør gjennem Premierministeren indgive sin Dimis
sion og overlade Hans Majestæt frie Hænder til Dannelse af et nyt
Ministerium.
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Krigsministeren [Hansen] bemærkede, at han maatte gjøre Stats
raadet bekjendt med, at han allerede havde idag indsendt til Hans
Majestæt Ansøgning om sin Afsked, og at han, da han saaledes forhaabentlig snart vilde ophøre at være Medlem af Ministeriet, helst vilde
ønske, at det af Udenrigsministeren idag berørte Spørgsmaal angaa
ende det holstenske Contingent ikke forinden kom til videre Forhand
ling i Statsraadet, idet han iøvrigt dog ikke kunde tilbageholde, at ihvor
ønskeligt det end var, at en dansk General snarest muligt overtog Com
mandoen over de holstenske Tropper, troede han dog ikke, at det
kunde være i Kongens Interesse, at dette skete, saalænge der ikke forelaa en klarere Udtalelse fra Forbundscommissærernes Side angaaende
de flere herved i Betragtning kommende Punkter end den, der hidtil
havdes. Han tilføiede derhos, at foruden de flere Statsraadet bekjendte
Grunde, han havde for at udtræde af Ministeriet, var der een, som ikke
lod sig bortrydde, og det var den, at han er aldeles upopulær paa Rigs
dagen og ikke seer sig istand til der at udrette Noget. Han var forresten
fuldkommen overtydet om, at hans Colleger i Statsraadet mene det
ligesaa ærligt med Fædrelandet og ere ligesaa gode Patrioter som han,
men Spørgsmaalet er, hvad der er gjørligt, og der er den store Vanske
lighed, at Udlandet vil Eet, Indlandet et Andet. Det Ministerium, som
er populært herhjemme, er upopulært i Udlandet, og omvendt er det
Ministerium, der lemper sig efter Udlandet, uholdbart herhjemme,
saaledes som Rigsdagen er.
Statsraadet erklærede sig derefter enigt i Conseilpræsidentens For
slag, og efterat det var vedtaget, at der imorgen skulde imellem Stats
raadets Medlemmer holdes, udenfor Protokollen, en Conference, i hvil
ken Krigsministeren imidlertid bad sig dispenseret fra at deltage, blev
Mødet hævet.
A.W. Moltke,
/J. Liebe.

Møde i statsrådet fredag den 4. juli 1851.
Aar 1851, den 4de Juli, var Statsraadet samlet. Krigsministeren var
fraværende. Protokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Conseilpræsidenten [Moltke] lod tilføre Protokollen, at det ved den
i sidste Statsraadsmøde berammede Conference, som Dagen efter var
bleven afholdt, var blevet vedtaget, at han paa Ministeriets Vegne
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skulde hos Hans Majestæt begjære dets Dimission, og at, da han der
efter den følgende Dag paa Frederiksborg Slot mundlig havde udført
dette Hverv, Hans Majestæt havde modtaget Ministeriets Dimission,
men med den Reservation, at samtlige Ministre skulde vedblive i deres
Embeder, indtil et nyt Ministerium er blevet dannet. Conseilpræsiden
ten meddelte dernæst, at det af Hans Majestæt var ham overdraget at
danne et nyt Ministerium.
Justitsministeren [Bardenfleth] forelæste en Beretning fra Amt
manden over Præstø Amt angaaende nogle paa Hovby Marked sted
fundne Excesser m. m. og tilføiede derhos, at han efter Omstændig
hederne havde troet at maatte opfylde Amtmandens Anmodning om
militær Assistance, og at han derfor strax havde henvendt sig til Krigs
ministeren om, at et Detachement Husarer paa en Snes Mand maatte
afgaae til Storeheddinge, i hvilken Henseende det Fornødne derefter
var blevet foranstaltet fra Krigsministeriets Side.
De tilbagestaaende Dele af Protokollerne for den 18de og 21de
Februar og af Protokollen for den 10de Mai, samt Protokollerne for
den 19de, 20de og 21de Mai, den 27de Mai til Ilte Juni incl., og den
24de og 27de bleve oplæste og vedtagne.
Mødet blev derpaa hævet.

A. W. Moltke.
U. Liebe.

Møde i statsrådet søndag d. 13. juli 1851.
Aar 1851, den 13de Juli, holdtes paa Frederiksborg Slot Statsraads
møde under Hans Majestæt Kongens eget allerhøieste Præsidium.
Udenrigsministeren, Krigsministeren og Minister Clausen vare fra
værende. Protokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Hans Majestæt tilkjendegav, at han ved allerhøieste Resolution af
Dags Dato havde allemaadigst bevilget den af Ministeriet ansøgte Di
mission og udnævnt et nyt Ministerium. Idet han derfor nu erklærede
det hidtilværende Ministerium for opløst, bragte han det sin Tak for
den Tid, hvori det havde samvirket med ham.
Mødet blev derpaa hævet.

A. W. Moltke.
/ J. Liebe.

Statsrådets forhandlinger
14. juli 1851—28. januar 1852
A. W. Moltkes 3. ministerium
( »Juliministeriet« )

Medlemmer af A. W. Moltkes 3. ministerium (*Juliministeriet<)
var følgende:
Konseilspræsident: lensgreve Adam Wilhelm Moltke — udenrigs
minister: tidligere udenrigsminister Holger Christian Reedtz indtil 18.
oktober 1851; derefter tidligere handelsminister Christian Albrecht
Bluhme — finansminister: tidligere finansminister Wilhelm Carl
Eppinger Sponneck — minister for kirke- og undervisningsvæsenet:
tidligere kultusminister, professor, dr. phil. Johan Nicolai Madvig
indtil 7. december 1851; derefter tidligere indenrigsminister Peter
Georg Bang — justitsminister: generalauditør for landetaten, dr. jur.
Anton Wilhelm Scheel — indenrigsminister: tidligere minister for her
tugdømmet Slesvig Frederik Ferdinand Tillisch — krigsminister:
oberst i artilleriet Jacob Scavenius Fibiger indtil 18. oktober 1851; der
efter generalmajor Carl Julius Flensborg — marineminister: tidligere
marineminister Charles Edouard van Dockum — minister for Slesvig:
tidligere justitsminister Carl Emil Bardenfleth — minister uden porte
følje: tidligere gehejmestatsminister, grev Carl Moltke-Nütschau indtil
18. oktober 1851.
Forhandlingerne for perioden 74. juli 1851—28. januar 1852 er ind
ført i den på s. 3-i beskrevne protokol. Referaterne er indført i proto
kollen med skriverhånd og underskrevet af konseilspræsident A. W.
Moltke. Konseilspræsidentens sekretær C. F. J. H. Liebe har paraferet
referaterne.

Møde i statsrådet mandag d. 14. juli 1851.

Aar 1851, den 14de Juli, holdtes Statsraadsmøde under Hans Maje
stæt Kongens eget allerhøieste Præsidium. Protokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Samtlige Medlemmer af det nye Ministerium, som Hans Majestæt
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ved allerhøieste Resolution af Gaars Dato havde udnævnt efter at have
opløst det hidtilværende Ministerium, vare tilstede, nemlig:
Hs. Excellence, Premierminister og Præsident i Statsraadet,
Geheimeconferentsraad, Grev Adam Wilhelm Moltke til Grev
skabet Bregentved,
Udenrigsminister, Kammerherre Holger Christian Reedtz til Palsgaard,
Hs. Excellence, Indenrigsminister, Geheimeconferentsraad Frederik
Ferdinand Tillisch,
Finantsminister, Kammerherre Grev Wilhelm Carl Eppinger
Sponneck,
Justitsminister, Dr. juris Anton Wilhelm Scheel,
Minister for Kirke- og Undervisningsvæsenet, Professor, Dr. philos.
Johan Nicolai Madvig,
Krigsminister, Oberst Jacob Scavenius v. Fibiger,
Marineminister ad interim, Capitain, Kammerherre Carl Edouard
van Dockum,
Hs. Excellence, Minister for Hertugdømmet Slesvig, Geheimeconfe
rentsraad Carl Emil Bardenfleth, som allernaadigst er beskikket
til at have Sæde og Stemme i Statsraadet,
Hs. Excellence, Minister uden Portefeuille, Geheimeconferentsraad
Grev Carl Moltke til Nütschau.
Efterat Conseilpræsidenten [Moltke] ifølge Hans Majestæts Befa
ling havde oplæst de allerhøieste Resolutioner angaaende de tilstede
værende Ministres Udnævnelse, betegnede han i Korthed den Retning,
som det nye Ministerium vilde følge, idet han fremhævede de tvende
Hovedpunkter i Ministeriets Politik: det ene: at holde fast ved Grund
loven, saaledes at der kun ad forfatningsmæssig Vei kan ske Modificationer i den, og det andet: ikke at forlade det Udgangspunkt og
Grundlag, som er givet ved det Notablerne forelagte Program.
Hans Majestæt Kongen tilkjendegav, at det var Allerhøistsammes
Ønske og Villie, at det nye Ministerium skulde gaae frem ad samme
Bane som det nu opløste og navnligen holde sig de af Conseilpræsiden
ten nys fremhævede tvende Hovedpunkter for dets Politik efterrette
ligt. Idet Hans Majestæt lagde sit nye Ministerium dette paa Hjerte,
erklærede Allerhøistsamme Statsraadet for sat og forlod derpaa Mødet.
Udenrigsministeren [Reedtz] berettede i Korthed, at de danske
Gesandter i Udlandet havde under den nu endte Ministerkrisis udtrykt
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sig fuldkommen correct med Hensyn til denne, og at dette navnligen
var Tilfældet med Gesandten ved Forbundsdagen, Kammerherre
Bülow, der havde fremhævet, at Udgangspunktet for ethvert Ministe
rium, der maatte blive dannet, maatte være det Notablerne med Tydsklands Samtykke forelagte Program og Grundlovens Fastholden. Uden
rigsministeren bemærkede derhos, at Preussen meget ønskede, at
Forbundstropperne kunde snart blive trukne tilbage fra Holsten, og
at der fra Ruslands Side var gjort meget alvorlige Forestillinger om
Gjenoprettelsen af Kongens Autoritet i Holsten.
Efter Udenrigsministerens Begjæring blev til Successionssagens
Foretagelse berammet et Statsraadsmøde til imorgen, til hvilket det
vedtoges at anmode Hans Majestæts overordenlige Befuldmægtigede
for Holsten og Lauenborg, Grev Reventlow-Criminil, om at være til
stede.
Mødet blev derpaa hævet.
A.W. Moltke.

/ J. Liebe.
Møde i statsrådet tirsdag d. 15. juli 1851.

Aar 1851, den 15de Juli, var Statsraadet samlet. Protokollen førtes
af Justitsraad Liebe.
Udenrigsministeren [Reedtz] gav til Underretning for de i Stats
raadet indtraadte nye Medlemmer en sammentrængt Udsigt over Suc
cessionssagens Gang, siden den danske Regjering for henved to Aar
siden henvendte sig til Rusland angaaende denne Sags Ordning, idet
han tillige in extenso oplæste saavel den af ham under hans seneste
Ophold i Warschau til Grev Nesselrode indgivne Note som den af ham
sammesteds i Forening med Greven og Baron Meyendorph under
skrevne Protokol. Han bemærkede derefter, at det nu aftraadte Mini
sterium var, da han forelagde det denne Protokol, enigt i, at den i
Protokollen betegnede Vei burde følges, men at det havde ønsket, at
der, forinden Protokollen erholdt Hans Majestæts Approbation, gaves
Geheimearkivarius Wegener og Etatsraad, Professor Larsen Leilighed
til at gjennemgaa Protokollen og yttre sig over, hvorvidt der ved dens
Enkeltheder maatte være noget Særdeles at bemærke. Disse tvende
Mænd havde derpaa, efter at have gjort sig bekjendte med Protokollen,
i første Øieblik reist adskillige Vanskeligheder, som dog senere for en
22
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Del vare bievne hævede ved nærmere Conference med Udenrigsmini
steren. Imidlertid var der een Vanskelighed bleven tilbage, hvis Vægt han
maatte erkjende, og det var, at der i Protokollens 2den Artikel tales
om de Adkomster, som Prinds Christians Nedstammen fra Christian
den Første sikkrer ham. Denne Passus havde han, da han underskrev
Protokollen, som kun meget kort Tid forinden var bleven ham meddelt,
mere betragtet som otieus, men han maatte imidlertid nu indrømme,
at den kan blive misforstaaet i en uheldig Retning, og at den derfor
hellere havde maattet være udeladt. Han troede imidlertid, at den Van
skelighed, som dette Punkt frembyder, vilde kunne fjernes ved Formu
leringen af det Brev, i hvilket Hans Majestæt meddelte Keiseren af
Rusland, at han approberede Protokollen, til hvilket Brev begge de
ovennævnte Mænd havde gjort et Udkast, i hvilket han, hvad Realite
ten angik, var fuldkommen enig.
Efterat have forudskikket dette, tilføiede Udenrigsministeren, at
han antog, at der til at bringe Successionssagen til fuldstændig Afgjø
relse vilde høre 3 forskjellige Akter: 1) at Protokollen approberes, og
at de Renunciationer, den betegner som nødvendige, erhverves; 2) at
det bevirkes, at ved en Conferents i London af Stormagterne udtales
Principet om hele det danske Monarkies Udelelighed; og 3) en Hus
lov, som bliver at forelægge Rigsdagen samt det lovlige Organ for
Holsten, og hvorved Arvefølgen bestemmes i den mandlige Linie samt
afgjøres, hvorledes Prinds Christians, Prindsesse Louises og deres Søns
Stilling bliver at opfatte, naar det Tilfælde indtræffer, at Rcnunciationerne komme til Anvendelse. Udenrigsministeren bemærkede derhos
endvidere, at han troede, at det Correcteste vilde være, at Renunciationerne blive at udfærdige i Faveur af Prindsesse Louise, og denne
Opfattelse havde ogsaa de tvende forommeldte Mænd fulgt. Idet han
hertil føiede, at disse to Mænd havde udarbeidet Udkast til de for
skjellige Renunciationer, og at de tillige havde udkastet en særegen
Erkjendelsesakt, som de ansaae det ønskeligt, at Prinds Christian ud
færdigede, gik han over til at forelægge Statsraadet disse Udkast. Han
forelæste da derefter først Udkastet til Hendes Kongelige Høihed Land
grevinde Charlottes Renunciation, idet han, forudsættende at det
nuværende Ministerium ligesom det tidligere anseer den i WarschauerProtokollen betegnede Maade at gaae frem paa som den correcte, be
gjærte Statsraadets Bestemmelse for, om Landgrevindens Renunciation
skal affattes overensstemmende med det oplæste Udkast, idet han i
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saa Henseende specielt henledede Opmærksomheden paa de to Punk
ter: om det skal paa en klarere Maade, end i Udkastet sket, fremtræde, at Overdragelsen tillige sker til Prinds Christian, og om man,
saaledes som i Udkastet, skal lade den Theori fremtræde, at Arvegangsmaaden efter lex regia ikke er anvendelig paa de Dele af Holsten, som
høre til de schaumburgske og de plöenske Distrikter, men at den
derimod er anvendelig paa de andre Dele af Hertugdømmet. Han op
læste dernæst endvidere Udkast til et Dokument, hvorved Landgreven
bifalder hans Gemalindes Renunciation, og bemærkede sluttelig, at
Tiden ikke havde tilladt forud for nærværende Møde at gjøre flere af
Statsraadets Medlemmer end Justitsministeren og Minister Grev
Moltke-Nütschau bekjendte med de nu forelæste Udkast.
Finantsministeren [Sponneck] maatte foreløbigen, hvad angik
Spørgsmaalet om Nødvendigheden af, at der til Successionssagens
endelige Ordning sker nogen Forelæggelse for Rigsdagen, bemærke,
at da Keiseren af Ruslands Renunciation kun gjælder, saalænge der
er forhaanden Agnater af det nuværende russiske Keiserhus, og der
tillige er Agnater af Prinds Christians Linie, saa vilde, naar sidst
nævnte Linies Agnater uddøde, og Kongelovens Arvefølge var vedblevet
at være den gjældende, lignende Vanskeligheder som de, man nu søger
at fjerne ved de forskjellige Renunciationers Erhvervelse, opstaae, og
lignende Renunciationer gjøres nødvendige. Det maatte derfor vistnok
ansees langt heldigere, at Danmarks Throne til den Tid var helt ledig,
hvorved man havde friere Hænder, og det vil kunne naaes derved, at
Arvefølgen bliver forandret fra agnatisk-cognatisk til agnatisk; men
da dette kun kan ske ved, at et Lovforslag derom forelægges Rigs
dagen, var han saaledes enig med Udenrigsministeren i, at Rigsdagens
Mellemkomst vil behøves til Successionssagens endelige Ordning.
Flere af Statsraadets Medlemmer udtalte sig i samme Retning som
Finantsministeren.
Justitsministeren [Scheel] bemærkede, at naar Landgrevindens
Renunciation skete til Fordel for Prindsesse Louise og Keiseren af
Ruslands til Fordel for Prinds Christian, vilde det netop indtræde,
som man ved Renunciationernes Erhvervelse søgte at forebygge: at
det danske Monarki kommer til i samme Øieblik at regjeres af for
skjellige Personer, idet der vilde opstaae en Deling af Regjeringsmagten imellem de to Ægtefæller derved, at medens Prindsessen kom
til at arve efter lex regia, arvede Prindsen, forsaavidt lex regia ikke
22*
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gjælder. Han troede derfor, at man maatte arbeide hen paa at faae
fremstillet som Arving een Enkelt, der forener alle Rettighederne til
de forskjellige Dele af Riget, og idet han antog, at det nu var det rette
Tidspunkt hertil, mente han, at der burde virkes til, at Keiseren af
Rusland renoncerer til Fordel for Prinds Christians og Prindsesse
Louises fælleds Descendents, og at ligeledes Prindsesse Louise over
drager til denne Descendents de Rettigheder, hun erhverver i Kraft
af de til Fordel for hende udstedte Renunciationer.
Udenrigsministeren [Reedtz] maatte i denne Anledning bemærke,
at Keiseren af Rusland havde bestemt erklæret sig for, at Combinationen blev saaledes, at ikke et Barn kaldes til at succedere, og at
Keiseren tillige havde erklæret at foretrække den Combination, som
stiller Prinds Christian mest en evidence. Om nu end Udtrykkene i
Protokollen ere noget vage, idet i dens 2den Artikel Prinds Christians
Descendents er nævnt som den, i Faveur af hvilken Keiseren renonce
rer, saa er dog i Keiserens Brev til Kongen Prinds Christian selv nævnt
som den, til hvis Fordel der renonceres, og ialtfald maatte Udenrigs
ministeren som mundlig Forklaring meddele Statsraadet, at det vel
ikke vil fra russisk Side møde nogen Vanskelighed, at Prindsen og
Prindsessen begge kaldes til at succedere, men at en Renunciation, som
ikke kommer Prindsen personlig tilgode, vilde møde Mishag og støde
paa Vanskeligheder.
Grev Reventlow-Criminil sluttede sig til Justitsministeren deri, at
den Vanskelighed, som efter Keiserens Renunciation og naar Land
grevinden renoncerer til Fordel for Prindsesse Louise, vil komme til
at ligge for derved, at der bliver to Arveberettigede hver til sin Del af
Monarkiet, maa allerede nu søges fjernet, og han udtalte derhos som
sin Anskuelse, at Landgrevindens Renunciation bør formuleres saa
ledes, at den vel sker til Fordel for Datteren, men under den udtrykke
ligt tilkjendegivne Forudsætning, at Datteren, naar det Tilfælde ind
træffer, at hun arver i Kraft af Renunciationen, overdrager med
Rigsdagens Samtykke sine Rettigheder til Prinds Christian.
Cultusministeren [Madvig] maatte ogsaa være af den Mening, at
en dobbelt Regjering, hvor To have Regjeringsmagten, maa under
hver Omstændighed undgaaes. Det var i denne Henseende forekommet
ham bedst, at Renunciationerne skete til Fordel for Prinds Christians
og Prindsesse Louises Søn, saaledes at denne blev umiddelbar Thronarving, og han havde, saaledes som Sagen hidtil havde ligget for, ogsaa
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antaget, at det vilde kunne bringes dertil; men da man nu efter den
af Udenrigsministeren idag givne mundlige Forklaring maatte gaae
ud fra, at det ikke kunde ske, saa tiltraadte han Grev Criminils
Mening om, at det i Landgrevindens Renunciation skal udtrykkelig
betegnes, at Prindsesse Louise, naar Renunciationen kommer hende
tilgode, skal under Forudsætning af den lovgivende Magts Samtykke
overføre sine Rettigheder paa sin Gemal.
Efter yderligere Discussion havde fundet Sted, erklærede Stats
raadet sig for:
at Prindsesse Louise, samtidigt med Landgrevindens Renunciation,
udsteder et særligt Dokument, hvorved hun forpligter sig til, naar
hun i Kraft af de til Fordel for hende udfærdigede Renunciationer
kaldes til Danmarks Throne, at overdrage til sin Gemal, Prinds Chri
stian og til hans og hendes fælleds mandlige Descendents Udøvelsen
af den Regjeringsmagt, hun arver efter lex regia, paa den Maade, som
for denne Udøvelse ved Lov maatte blive bestemt.
Det overdroges derhos Udenrigsministeren at foranledige, at Geheimearkivarius Wegener og Etatsraad Larsen gjøre, efter nærmere
Conference med Justitsministeren, Udkast til et saadant Dokument.
Forsaavidt i det oplæste Udkast til Landgrevindens Renunciation
de schaumburgske og ploenskc Distrikter specielt vare fremhævede,
da bemærkede Grev Criminil, at han ikke ansaae en saadan Specialise
ring for nødvendig, og at han maatte foretrække, at man ligefrem
sluttede sig til Redaktionen af det aabne Brev, hvor der i den paagjæl
dende Henseende kun i Almindelighed tales om »visse Dele af Hol
sten«.
Minister, Grev Moltke-Nütschau maatte være af den Mening, at
naar som i Udkastet paa den ene Side skal specificeres, hvad der
hører til Danmarks Rige, maa ogsaa paa den anden Side Specificationen for Holstens Vedkommende blive staaende, og at derfor enten
Specificationcn maa være paa begge Steder, eller Renunciationen stiles
ganske almindeligt.
Statsraadet erklærede sig for, at det i den omhandlede Henseende
skulde have sit Forblivende ved Udkastet, saa at altsaa Specificationen
bibeholdes.
Med nogle Modificationer i Redaktionen erklærede Statsraadet sig
derefter enigt i det til Landgrevindens Renunciation oplæste Udkast.
Hvad angaaer det forelæste Udkast til et Dokument, hvorved Land-

342

15. JULI 1851

greven bifalder hans Gemalindes Renunciation, da blev der af F inan t sministeren [Sponneck] reist Tvivl om, hvorvidt et saadant Dokument
var nødvendigt. Efterat imidlertid Justitsministeren [Scheel] havde
bemærket, at da det efter den danske Lovgivning er en Grundsætning,
at Manden skal samtykke for Konen i Alt, hvad der angaaer Formuen
og hendes personlige Stilling, og da i saa Henseende ingen særegne
Regler ere givne for Kongehusets Medlemmer, maatte han i ethvert
Fald ansee det forsigtigst at erhverve Landgrevens Samtykke i hans
Gemalindes Renunciation, og efterat Minister, Grev Moltke-Nütschau
ligeledes havde udtalt sig for, at Landgrevens Consens i den paagjæl
dende Akt bør skaffes tilveie, tiltraadte Statsraadet, at Landgrevens
Bifald i den omhandlede Henseende erhverves, idet Statsraadet derhos
Intet fandt imod det oplæste Udkast at erindre.
Udenrigsministeren [Reedtz] forelæste derefter Udkast til Prinds
Frederik af Hessens Renunciation, imod hvilket, ligesaalidet som imod
det dernæst af Udenrigsministeren oplæste Udkast til Prindsesse
Marie af Dessaus Renunciation, Statsraadet fandt Noget at erindre.
Heller ikke mod det af Udenrigsministeren derpaa oplæste Udkast
til et Dokument, hvorved Hertugen af Dessau bifalder sin Gemalindes
Renunciation, havde Statsraadet Noget at bemærke.
Da Udenrigsministeren [Reedtz] dernæst satte under Spørgsmaal,
om særskilt Renunciation skulde erhverves fra Hertuginden af Nassau
og da tillige hendes Gemals Consens i Renunciationen, udtalte Stats
raadet sig for, at det vilde være rettest, at saadanne Dokumenter søges
udfærdigede, og at der tillige fra Prindsen af Dessau erhverves Renun
ciation paa hans og Prindsesse Maries umyndige Børns Vegne.
Udenrigsministeren [Reedtz] forelæste derpaa Udkast til et sær
skilt Aktstykke, som Geheimearkivarius Wegener og Etatsraad Larsen
havde ment at maatte udfærdiges af Prinds Christian for at forebygge
de Vanskeligheder, som kunde opstaac ved, at Prindsen i Mellemtiden,
indtil han kaldes til Thronen, skulde lade sig formaae til at under
skrive et lignende Aktstykke, som det af Geheimearkivarius Wegener i
en til Statsraadet tidligere afgiven Betænkning fremhævede af Chri
stian den Første i sin Tid med Hensyn til Hertugdømmerne under
skrevne Dokument. Udenrigsministeren henstillede nu til Statsraadet,
om et saadant Aktstykke er nødvendigt eller ikke.
I denne Anledning blev fra flere Sider fremhævet Vigtigheden af, at
den i Landgrevindens Renunciationsakt optagne Theori om fælleds
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Arvefølge efter lex regia for Danmark og Slesvig finder en Anerkjendelse af Prinds Christian for ham selv og hans Descendents, og det
fandtes saameget mere nødvendigt, at Prindsen ligeoverfor Kongen
udtrykkeligt binder sig til den danske Regjerings Opfatning med Hen
syn til Successionen i Slesvig og derved træder ud af de sønderborgske
Prætendenters Række, da det, saalænge den hele Successionsforhand
ling endnu ikke er bragt til Endelighed, dog altid er en tænkelig Mu
lighed, at den kan strande. Ved Siden heraf blev det imidlertid erkjendt, at det Dokument, ved hvis Udstedelse af Prindsen det skulde
naaes, at han erklærer at succedere i Slesvig alene paa Grund af den
cognatiskc Ret, som hans Gemalinde har, kunde affattes i en kortere
°g simplere Form end det forelæstc Udkast; og da nu Prindsen i sin
Tid havde udstedet en Erklæring, ved hvilken han sluttede sig til det
aabne Brev, antoges det, at det ved det oplæste Udkast tilsigtede Øie
med vil kunne opnaaes ved, at der formuleres en kort Erklæring, i
hvilken han i Henhold til sin tidligere afgivne Accessions-Erklæring i
Henseende til det aabne Brev udtaler sin Adhærcnts til den danske
Regjerings Opfatning af Successionsspørgsmaalet. Om at en saadan
kort Erklæring formuleres, blev Statsraadet derfor enigt, skjøndt det
fra enkelte Sider just ikke blev anseet nødvendigt, at der i det om
handlede Øiemed udfærdiges nogen særlig Akt af Prinds Christian, og
det navnlig af den Grund, at den hele Theori om forskjellig Arvefølge
for Danmark og Slesvig aldeles taber sin Værd, naar i Henhold til,
hvad i Londonner-Protokollen og nu senere i Warschauer-Protokollen
er udtalt, Integriteten af det danske Monarki bliver ved en europæisk
folkeretlig Akt erkjendt for alle Tider, og Kongen af Danmark altsaa
altid er Hertug af Slesvig.
Den Erklæring, der saaledes i Overensstemmelse med det Anførte
vilde blive at formulere, overdroges det Justitsministeren at gjøre Ud
kast til.
Udenrigsministeren [Reedtz] bemærkede derefter, at han ikke i
Øieblikket havde det Udkast, som Geheimearkivarius Wegener og
Etatsraad Larsen havde gjort til det Brev, hvorved Kongen skulde
meddele Keiseren af Rusland, at han approberede Warschauer-Proto
kollen, men at han, da han, som allerede tidligere yttret, var i Realite
ten fuldkommen enig med dette Udkast, antog, at Statsraadet Intet
vilde have at erindre, naar Brevet kommer til i Realiteten at stemme
med Udkastet.
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Efterat endnu slutteligen det Betænkelige ved den i WarschauerProtokollens 2den Artikel indeholdte Passus angaaende de Prinds
Christian, som nedstammende fra Kong Christian den Første, tilkom
mende Adkomster, ifølge hvilken Passus der ligefrem tillægges Prinds
Christian selvstændige Arverettigheder, var blevet fremhævet af Fi
nantsministeren [Sponneck] og Minister Grev Moltke-Nütschau, blev
det af Statsraadet anscct for hensigtsmæssigst, at der til at fjerne al
Vanskelighed i Anledning af denne Passus bliver ved Siden af, hvad
desangaaende kommer til at indflydc i Kongens Brev til Keiseren, af
Udenrigsministeren gjort særlig Meddelelse til Grev Nesselrode.
Mødet blev derpaa hævet.

A.W. Moltke.

U. Liebe.
Møde i statsrådet mandag d. 21. juli 1851.

Aar 1851, den 21de Juli, var Statsraadet samlet. Indenrigsministeren
og Minister Bardenfleth vare fraværende. Grev Reventlow-Criminil var
tilstede. Protokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Conseilpræsidenten [Moltke] meddelte Statsraadet, at Hans Maje
stæt Kongen havde tilkjendegivet ham, at Allerhøistsamme agtede den
24de Juli førstkommende at gjøre en Reise til Bornholm, hvorfra han
igjen vilde retournere den 5te August.
Udenrigsministeren [Reedtz] bemærkede, at der i Overensstem
melse med, hvad i forrige Møde blev vedtaget i Successionssagen, var
af Geheimearkivarius Wegener efter Conference med Justitsministeren
blevet formuleret et selvstændigt Dokument til Udstedelse af Prind
sesse Louise og ligeledes et Dokument til Udfærdigelse af Prinds Chri
stian. Disse tvende Dokumenter, som Udenrigsministeren nu begge op
læste for Statsraadet, vare tilligemed de i forrige Statsraadsmøde ved
tagne Aktstykker af ham bievne forelæste for Hans Majestæt, som
derefter havde allerhøist approberet samtlige disse Aktstykker og bi
faldet, at der nu gikkes videre frem med at erhverve de vedkommende
Underskrifter. Tillige havde Udenrigsministeren forelagt Hans Maje
stæt det i forrige Statsraadsmøde ornmeldte Brev til Keiseren af Rus
land, hvorved Warschauer-Protokollen approberes af Allerhøistsamme,
hvilket Brev ligeledes var blevet bifaldet af Hans Majestæt. Efterat
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have forelæst dette Brev for Statsraadet bemærkede Udenrigsministe
ren dernæst, at han ikke troede at burde lade uomtalt, at Hans Maje
stæt, idet Allerhøistsamme tilkjendegav ham, at det allernaadigst bi
faldes, at der nu gikkes videre frem mod Successionssagen i den af
Statsraadet anbefalede Retning, tillige havde ment, at det kunde være
en passende Leilighed til nu at gjøre Noget for at sikkre Grevinde Dan
ners Fremtid, i hvilken Anledning Udenrigsministeren havde aller
underdanigst yttret, at dette var ct Punkt, som ikke stod i nogen For
bindelse med, hvad der nu forelaae, og at det, da Successionsspørgsmaalet endnu ikke var afgjort, i hvert Fald ikke var Øieblikket nu at gjørc
Noget i den af Hans Majestæt betegnede Retning. Ogsaa for Prinds
Christian, da denne den følgende Dag gjorde Hans Majestæt sin Op
vartning, havde Allerhøistsamme omtalt det Samme som for Uden
rigsministeren med Hensyn til Grevinde Danner, hvortil Prindsen
havde svaret, at det aldrig vilde kunne falde ham ind at fortrædige
Grevinden, og at han personlig skulde gjøre Alt for at lette hendes
Stilling, men at han ikke troede i Øieblikket at kunne paatage sig be
stemte Engagementer i denne Henseende.
Udenrigsministeren bemærkede videre, at Landgrevindens og
Prinds Frederiks Renuncialionsaktcr, saavelsom de ovenommeldte til
at udfærdiges af Prindsesse Louise og Prinds Christian bestemte Akt
stykker, vare den 18de dennes blcvne underskrevne af de høic Paa
gjældende, ved hvilken Leilighed Hans Kongelige Høihcd Arvcprindsen var med Hans Majestæts Samtykke indbudt til at være tilstede og
medunderskrive som Vidne. Foruden Hans Kongelige Høihed havde,
da Conseilpræsidenten var forhindret fra at være tilstede, Justitsmi
nisteren været nærværende og underskrevet som Vidne, og endvidere
havde Udenrigsministeren underskrevet i samme Egenskab. Da Land
greven fortiden opholdt sig i Hessen, antog Udenrigsministeren, at det
til at erhverve hans Underskrift under den i forrige Statsraadsmøde ved
tagne Erklæring, hvorved han bifalder sin Gemalindes Renunciation,
vilde, for at undgaae at sende selve Landgrevindens Renunciationsakt,
være rettest, at bemeldte Erklæring udfærdiges som cn selvstændig
Akt, i hvis Text da insereredes Landgrevindens Renunciationsakt, me
dens der tillige tilstilledcs Landgreven en verificeret Gjenpart af denne
sidstnævnte Akt.
Udenrigsministeren tilføiede yderligere, at Prinds Christian, efterat
han havde underskrevet, havde yttret sig noget tvivlsom, om ved det
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tilsigtede Arrangement med Hensyn til Successionen ingen Andens Ret
tigheder bleve gaaede for nær, hvortil Udenrigsministeren havde svaret,
at det hele Successionsspørgsmaal var blevet drøftet med den største
Omhyggelighed, og at han troede, at Prindsen kunde være fuldkom
men beroliget. Igaarmorges havde Udenrigsministeren derefter mod
taget fra Prindsen et Brev, hvor hiin samme Tvivl gjentages. Efterat
Udenrigsministeren havde forelæst dette Brev for Statsraadet, bemær
kede han, at han ikke havde troet at kunne nægte Prindsen den i Bre
vet begjærte Afskrift af det af ham udstedte Dokument, men at han
forøvrigt havde efter nøiere Overveielse fundet ikke at burde uden
Statsraadets Samtykke svare Prindsen skriftligt, hvorimod han mund
lig havde sagt Prindsen, at hvis han i Henseende til det omhandlede
Punkt havde Tvivl, maatte han derom formelig henvende sig til Kon
gen eller Statsraadet, og han havde tillige gjort Prindsen opmærksom
paa, hvorledes han vilde komme i den allerfalskeste Stilling, hvis han
under sit forestaaende Ophold i Tyskland udtalte sig i den Retning, at
han antog, at Andres Rettigheder vilde blive krænkede ved det nu ind
ledede Arrangement. Hertil havde Prindsen svaret, at det kun var en
personlig Bekymring, han havde i den paagjældende Henseende, og at
han ingen Tvivl havde om, at Sønderborgerne ingen Rettigheder havde,
der bleve tilsidesatte ved Arrangementet, men at det var med Hensyn
til Arveprindsesscn og Hertuginde Wilhelmine, at han havde Tvivl for
det Tilfælde, at Landgrevinden døde, inden han kaldtes til Thronen.
Udenrigsministeren bemærkede endvidere, at Prinds Frederik havde
sagt ham, at han muligen vilde tilskrive Statsraadet et Brev, hvori han
udtalte, at hvis Forholdene skulde blive saaledes, at han ikke kom til
at succedere i Hessen, saa maatte det dog staae ham aabent at have sit
Hjem her i Danmark. I pecuniær Henseende havde Prindsen Intet
nævnt.
Endelig tilføiede Udenrigsministeren, at Landgrevinden havde yttret, at hun, medens hendes Søn ved sin Renunciation bragte et bety
deligt Offer, knap betragtede sin Renunciation som noget Offer fra
hendes Side, naar blot Maalet maatte opnaaes ved den, og hun havde
kun appuieret paa, at der maatte tilsikkres hendes Datter, Prindsesse
Marie et Vederlag, med Hensyn til hvis Størrelse hun aldeles løselig
havde nævnt et Par Hundrede Tusinde Rbd.
Da Udenrigsministeren i den Anledning havde bemærket, at Prindsessen i saa Henseende ikke havde gjort nogen Betingelse, da hun gav
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sit tidligere Tilsagn öm at ville renoncere, og at hendes Gemal ved
samme Leilighed havde paa det Bestemteste udtalt sig imod at tage
Noget i Erstatning, havde Landgrevinden svaret, at Prindsesse Marie
og hendes Gemals Kadr vare meget trange, og Udenrigsministeren
havde da lovet Landgrevinden at nævne for Statsraadet hendes Ønske
i den nævnte Henseende, ligesom han ogsaa havde nævnt det for Hans
Majestæt. Atter igaar havde Landgrevinden omtalt det samme Ønske
for Udenrigsministeren, saa at han havde Grund til at antage, at det
ligger hende paa Hjerte, og da det ganske vist ikke er tilraadcligt for
Regjeringen ganske at afvise hiint Ønske, vilde han nu henstille til
Statsraadet, hvorledes der ved Hensyn hertil nu vil være at forholde.
Statsraadet fandt, at Billighed talte for, at ikke det af Landgrevindén med Hensyn til hendes Datter Prindsesse Marie yttrede Ønske nu
ganske forbigaaes med Taushcd. Ligesom imidlertid Øieblikket til at
tagé én endelig Bestemmelse om Gjenstanden for dette Ønske først vil
være kommen, naar der ved Successionssagens endelige Ordning bliver
i det Hele Spørgsmaal om Affinding af de forskjellige Arveberettigede,
söm maatte kunne komme i Betragtning til at erholde nogen Erstat
ning, saaledes antog Statsraadet ogsaa, at man med Hensyn til hiint
Ønske burde fortiden indskrænke sig til, at Udenrigsministeren i et
Brev til Landgrevinden udtaler Regjeringens Beredvillighed til ved
Silccessiorissagéns endelige Ordning at imødekomme saadant Ønske
fra hendes Side. Statsraadet fandt det derhos rigtigst, at der paa Sa
gens nærværende Stadium ikke blev i Brevet til Landgrevinden nævnt
nogen bestemt Pengesum. Tillige blev det af Statsraadet vedtaget, at
Spørgsmaalet om Erstatning til Prindsesse Marie aldeles ikke skulde
sættes i Forbindelse med Erhvervelsen af hendes og hendes Gemals
Renunciation, men at det kun skulde betragtes som en Sag mellem Re
gjeringen og Landgrevinden, hvilken sidste det derhos skulde insinue
res, at hun maatte virke til at faae Nassauerncs Renunciation.
Udenrigsministeren [Reedtz] forelæste dernæst en Depeche af 5te
Juli fra Gesandtskabet i Wien.
Marineministeren [van Dockum] bemærkede, at Grev ReventlowCriminil ved at meddele ham, at der efter Forhandlinger med Forbundscommissærerne Intet er til Hinder for Udleveringen af de tvende
ved Oprørets Udbrud i 1848 tagne og derefter i de følgende Aar i Op
rørets Tjeneste benyttede Skibe, Dampskibet Kiel og Skonnerten Elben,
tillige havde meddelt, at Forbundscommissærerne have yttret Ønske
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om, at der af Billighedshensyn maa blive godtgjort Hertugdømmet
Holsten de Omkostninger, som ere foranledigede ved de Reparationer,
der efter det daværende Admiralitets- og Commissariats-Collegiums
Ordre ere foretagne i Altona ved de omhandlede Skibe i Vinteren 1847
og 1848, hvilke Omkostninger (til Beløb nogle og 20.000 Mk. Courant),
hvorover Regningerne endnu ikke vare indkomne, da Skibene ved Op
rørets Udbrud bleve tagne, ere afholdte af den holstenske Kasse.
Idet Marineministeren tilføiede, at han for sit Vedkommende ikke
kunde finde, at der er nogen Billighedsgrund for nu at godtgjøre det
paagjældende Beløb, men maatte formene, at dette først kan komme
under Beregning, naar en fuldstændig Opgjørelse mellem Danmark og
Holsten finder Sted, ønskede han at erholde Statsraadets Bestemmelse
for, om der skal tages Hensyn til det af Forbundscommissærerne yt
trede Ønske.
Statsraadet fandt ikke, at der er nogen Anledning til at godtgjøre
det omhandlede Beløb, da den Beholdning, som ved Oprørets Udbrud
fandtes i Rendsborg Hovedkasse og blev tagen af Oprørsregjeringen,
var mange Gange mere end tilstrækkelig til at betale de paagjældende
Regninger, der ligesom ellers vilde være bievne anviste paa bemeldte
Hovedkasse, hvor der af Finantsbestyrelsen var assigneret Fonds for
Admiralitetets Conto.
Efterat derpaa Grev Reventlow-Criminil havde forladt Statsraadsmødet, bemærkede Finantsministeren [Sponneck], at da der i den
Forestilling, som blev nedlagt angaaende det nærværende Ministeri
ums Dannelse, var forbeholdt nærmere Indstilling angaaende de pecuniære Vilkaar saavel for de nye Ministre som for de aftraadte, og da
han nu havde indhentet de i denne Anledning fornødne Oplysninger,
ønskede han at erholde Statsraadets Bestemmelse i bemeldte Hense
ende. Forsaavidt da den ministerielle Gage i Almindelighed angik, da
antog han i Henhold til de Forhandlinger, som havde fundet Sted ved
Ministeriets Dannelse, at det for indeværende Finantsaar skulde have
sit Forblivende ved den hidtil normerede midlertidige Ministergage
af 4500 Rbd., og at denne først fra næste Finantsaars Begyndelse
skulde bevirkes forhøiet til det Beløb af 6000 Rbd., der allerede af No
vember-Ministeriet, dengang det blev dannet, var for Hans Majestæt
og senere for Rigsdagen ved Finantslovens Forelæggelse blevet nævnt
som den, naar Oprøret var bekjæmpet, efter vore Forhold passende
Ministergage. Idet Finantsministeren derhos bemærkede, at den nuvæ-
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rende Krigsminister ønskede — ligesom Tilfældet havde været med
hans Formand — at beholde den ham efter hans militære Charge hid
til tillagte Gage og at faae denne af Statsraadscontoen suppleret til
Ministergagens Beløb, forudsatte han endvidere som en Selvfølge, at
de Ministre, som i deres hidtilværende Stillinger havde oppebaaret
større Indtægter end 4500 Rbd. aarligt, fremdeles vilde komme til at
beholde, hvad der hidtil havde været dem tillagt, og at altsaa Minister
Grev Moltke-Nütschau vilde beholde den Indtægt af 7500 Rbd., der i
Medfør af allerhøieste Reskript af 21de Marts 1848 og allerhøieste Reso
lution af 3die Juli s. A. hidtil har været ham tillagt i Pension, samt at
Indenrigsministeren og Minister Bardenfleth vilde beholde de dem i
deres tidligere Stillinger tillagte Indtægter af 6000 Rbd. for Først
nævnte og 7000 Rbd. for Sidstnævnte, saaledes at Indenrigsministerens
Gage overtages af Statsraadscontoen til Udredelse, medens Minister
Bardenfleths Gage gaaer over til at afholdes af Hertugdømmet Slesvigs
Intrader. Endelig bemærkede Finantsministeren, at da de den hidtil
værende Justitsminister som Bankcommissær tillagte 1000 Rbd. skulle
efter Finantsloven for 1850—51, saaledes som i det Rigsdagen fore
lagte Forslag til denne Lov var udtalt, bortfalde ved hans Afgang, ville
bemeldte 1000 Rbd. paa Justitsministeriets Conto for Fremtiden blive at
bespare.
Hvad dernæst de aftraadte Ministre angik, da bemærkede Finants
ministeren, at da Generallieutenant Hansen og Professor Clausen ikke
havde oppebaaret nogen Gage som Ministre, men nydt de dem ifølge
deres respective Stillinger i Hæren og ved Universitetet tillagte Ind
komster, vilde der kun for Kammerherre Rosenørns Vedkommende
blive Spørgsmaal om Bestemmelse af Vartpenge, i hvilken Henseende
Finantsministeren maatte fremhæve, at der, da Kammerherre Rosen
ørn i sin Tid udnævntes til Indenrigsminister, blev ved allerhøieste
Resolution af 21de September 1849 tilsikkret ham, »at han ved eventuel
Udtrædelse af Ministeriet erholder i Vartpenge, indtil der aabner sig
passende Leilighed for ham til igjen at indtræde i en Embedsstilling,
et saadant Beløb, som svarer til hans hidtilværende virkelige EmbedsNetto-Indtægter, forsaavidt ikke forinden Ministrenes hele Stilling
skulde være endelig ordnet ved Lov.« Da nu »Ministrenes hele Stil
ling« ikke endnu er ordnet ved Lov, og da altsaa den til hiint aller
høieste Tilsagn knyttede Betingelse, ved hvis Indtræden Tilsagnet
skulde bortfalde, ei er tilstede, ansaae Finantsministeren det for en
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Selvfølge, at dette før den nye Pensionslovs Emanation givne og med
de efter Grundloven da gjældende Pensioneringsregler fuldkommen
forenelige Tilsagn nu træder i Kraft. Forsaavidt altsaa Spørgsmaalet
nu blev, om Beløbet af Kammerherre Rosenørns Embeds-Netto-Indtægter i hans tidligere Stilling som Stiftamtmand paa Island, da havde han
for Finantsministeren opgivet disse til ialt 3100 Rbd., hvorved imid
lertid var den Eiendommelighed, at medens der var tillagt ham 1000
Rbd. til Contoirhold, var hertil kun medgaaet 300 Rbd., og at han
derhos nu havde til sine Embeds-Netto-Indtægter medregnet 700 Rbd.
af det til Contoirhold tilstaaede Beløb. Da imidlertid det ham givne
Kongelige Tilsagn udtrykkeligt gaaer ud paa, at hans Vartpenge skulle
bestemmes liig Beløbet af hans virkelige Embeds-Netto-Indtægter,
mente Finantsministeren, at der var skjellig Grund til nu ved Vartpengenes Bestemmelse at følge den nævnte Beregning, saa at altsaa
hiine 700 Rbd. medregnes hans Netto-Indtægt, og det saameget mere
som, da Stiftamtmanden paa Island i 1847 fik et Tillæg af 400 Rbd.,
dette blev, skjøndt det dengang var notorisk, at der til Contoirhold
kun medgik 300 Rbd., af Hensyn til Landets øvrige Amtmænd givet
under den Form, at ikke Gagen, men det da normerede ContoirholdsVederlag forhøiedes med 400 Rbd., og som Kammerherre Rosenørn, da
han indtraadte i Ministeriet, havde i en Skrivelse til Conseilpræsiden
ten opgivet sine Embeds-Netto-Indtægter til ca. 3100 Rbd. foruden
Emolumenter.
Statsraadet erklærede sig enigt i, at der i Overensstemmelse med
det af Finantsministeren Udtalte nedlægges allerunderdanigst Forestil
ling om Ministeriets Gagering og Kammerherre Rosenørns Vartpenge.
Mødet blev derpaa hævet.

A. W. Moltke.
/ J. Liebe.

Møde i statsrådet fredag d. 25. juli 1851.
Aar 1851, den 25de Juli, var Statsraadet samlet. Minister Barden
fleth var fraværende. Protokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Conseilpræsidenten [Moltke] fremlagde et allerhøieste Reskript,
hvorved Notabelforsamlingens Betænkning var ham tilstillet til Fore
læggelse for Statsraadet.
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Det vedtoges at lade Sagen beroe, indtil de forventede Aftryk af Be
tænkningen indløb.
Udenrigsministeren [Reedtz] forelæste en confidentiel Depeche,
som han, i Henhold til hvad Statsraadet havde vedtaget for at søge at
raade Bod paa de Ulemper, som kunde opstaae af den i WarschauerProtokollens 2den Artikel indeholdte Passus angaaende de Prinds
Christian, som nedstammende fra Kong Christian den Første, tilkom
mende Adkomster, agtede at lade afgaae til den fungerende Chargé
d’affaires i Petersborg med Ordre til deraf at levere Grev Nesselrode en
Copi. Ved denne Depeche troede han, at der var gjort, hvad for Øieblik
ket kunde gjøres, og de yderligere Skridt angaaende Maaden, hvorpaa
Ulemperne ved hiin Passus bedst kunde remoderes, mente han helst
at maatte overlades til Baron Piessen, naar han vendte tilbage til sin
Gesandtpost.
Statsraadet erklærede sig enigt med Udenrigsministeren og ønskede
kun, at der i den oplæste Depeche skete en Tilføining i den Retning, at
om ogsaa Warschauer-Protokollens Hensigt naaes i Øieblikket, vilde
der i Fremtiden, naar Tronspørgsmaalet ved Agnaternes Uddøen bliver
res integra, kunne af den omhandlede Passus i Protokollen udledes et
farligt Argument til Bestyrkelse for Sønderborgernes saakaldte Ret
tigheder.
Udenrigsministeren [Reedtz] forelæste endvidere Udkast til et
Brev til Landgrevinde Charlotte, hvori, overensstemmende med hvad i
forrige Statsraadsmødc blev vedtaget, udtales Regjeringens Beredvil
lighed til i sin Tid at imødekomme saadant Ønske, som Landgrev
inden foreløbigen havde omtalt for Udenrigsministeren med Hensyn
til hendes Datter Prindsesse Marie. Udenrigsministeren tilføiede, at
det ogsaa ligger Prinds Frederik meget paa Hjerte, at der bliver taget
Hensyn til dette hans Moders Ønske for hans ældste Søster.
Statsraadet fandt Intet ved det oplæste Udkast at bemærke.
Udenrigsministeren [Reedtz] bemærkede dernæst, at han, samtidigt
med at tilstille Kammerherre Bülow i Frankfurt det nu oplæste Brev til
Landgrevinden for at overlevere hende dette, agtede at tilskrive ham
privatim om at sikkre sig, at Landgrevinden og hendes Nærmeste virke
til at faae Hertuginden af Nassaus Renunciation og hendes Gemals
Consens til denne. Tillige bemærkede Udenrigsministeren, at i den
Adhæsions-Akt til Landgrevindens Renunciation, som riide blive
sendt Kammerherre Bülow til at forelægges Landgreven til Under-
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skrift, vilde blive optaget Landgrevindens Renunciationsakt, men at
der desforuden vilde blive tilstillet Landgreven en verificeret Gjenpart
af denne Renunciationsakt. Endelig tilføiede Udenrigsministeren, at
han til Vidner ved Landgrevens Underskrift af den paagjældende Akt
havde tænkt sig foruden to fyrstelige Personer, Kammerherre Bülow og
den russiske Gesandt Fyrst Gortschakow eller, hvis denne sidste skulle
være forhindret, Baron Otto Piessen, som til den Tid var i Frankfurt.
Udenrigsministeren meddelte, at da den herværende franske Ge
sandt nu var bleven bemyndiget til at indlede de i Statsraadet tidligere
omtalte Underhandlinger, hvori den franske Republik ønskede at træde
med den danske Regjering angaaende Sikkringsmidler mod Eftertryk
m. m., agtede han at nedlægge en allerunderdanigst Forestilling om, at
disse Underhandlinger maatte fra dansk Side overdrages Conferents
raad Garlieb og Kammerherre Sick.
Indenrigsministeren [Tillisch] bemærkede, at han fra den til at
afgive Betænkning angaaende Udviklingen af den polytechniske Lære
anstalt m. m. nedsatte Commission havde modtaget en Forespørgsel
om, hvorvidt Regjeringen vil have Brug for et Chor af Embedsmænd,
der nærmest kunde betegnes som Civilingenieurer. Da nu saadanne
Arbejder, med Hensyn til hvilke der i denne Henseende kunde blive
Spørgsmaal, for en stor Del sorterede under forskjellige andre Mini
sterier end Indenrigsministeriet, ønskede han at høre Statsraadets Me
ning, forinden han besvarede denne Forespørgsel.
I denne Anledning udtalte Statsraadet sig derhen, at der for Øie
blikket ikke kunde svares Andet paa den gjorte Forespørgsel, end at
der fortiden ikke kunde gives Commissionen, hvis Opgave det iøvrigt
blandt Andet netop var at drøfte, om der efter vore Forhold er til
strækkelig Føie til at uddanne egne, fra det militære Ingenieurcorps
afsondrede Civilingenieurer, noget Tilsagn i den omspurgte Hense
ende, samt at et militært Ingenieurcorps fremdeles vil være at under
holde, og at Regjeringen vil af dette drage saamegen Nytte som muligt.
Indenrigsministeren [Tillisch] meddelte, at han i Anledning af den
Virksomhed, som Amtmand Lehmann havde udvist med Hensyn til
den fra Veile kort før Ministerskiftet i Anledning af den i Ministeriet
indtraadte Crisis til Hans Majestæt indgivne Adresse, der af Bladene
vilde være Statsraadet bekjendt, havde fundet sig foranlediget til at
forlange nærmere Oplysning af ham, og at han derefter fra ham havde
modtaget en Svarskrivelse, som han nu oplæste for Statsraadet, idet
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han tillige forelæste den af Amtmand Lehmann til Amtets Retsbe
tjente, Sogneforstandere, m. Fl. udstedte Circulærindbydelse til det
Møde, hvor Adressen blev vedtaget. Da nu Indenrigsministeren maatte
finde det upassende for en Amtmand og uforeneligt med denne hans
Embedsstilling at vise en saadan Virksomhed, som Amtmand Leh
mann med Hensyn til den omhandlede Adresse havde udvist, agtede
han at tilkjendegive Amtmand Lehmann dette med Tilføining om, at
Ministeriet forventer, at han i Fremtiden vil afholde sig fra lignende
Virksomhed. Forinden han imidlertid i Overensstemmelse hermed til
skrev Amtmand Lehmann, ønskede han at erfare, om Statsraadets øv
rige Medlemmer delte den Anskuelse, at Regjeringen ikke bør lade et
saadant Forhold, som det her omhandlede, gaae uændset hen.
Statsraadet var med Indenrigsministeren fuldkommen enigt i, at
der med Hensyn til Lehmanns Stilling som Amtmand, i hvilken Stil
ling han som Overøvrighedsperson og Kongens Repræsentant paa
Stedet er mere end nogen Anden opfordret til at være forsigtig i sin
Optræden, og med Hensyn til den Uro i Folket, som han paa Grund af
sin Stilling, ved at sætte sig i Spidsen for det omhandlede Skridt, kunde
bevirke, er fuld Anledning til at give ham en saadan Tilrettevisning
som den af Indenrigsministeren nævnte for hans ved den paagjældende
Leilighed udviste Forhold, i Henseende til hvilket der desuden som
yderligere graverende Momenter fremtræder: dels at han har været
urigtigt underrettet om den paagjældende faktiske Tilstand og er
traadt frem med denne urigtige Underretning, dels at han til at til
veiebringe den politiske Forsamling, hvor Adressen vedtoges, har mis
brugt den Indflydelse, hans Stilling som Amtmand giver ham.
Conseilpræsidenten [Moltke] bemærkede, at han i disse Dage ven
tede at modtage Hans Majestæts Resolution paa en af ham i Overens
stemmelse med Statsraadsbeslutning af 17de f. M. nedlagt allerunder
danigst Indstilling angaaende Ordningen af Forholdet med Overbesty
relsen af Herlufsholms Skole og Gods, hvilken Indstilling han havde
troet det rigtigst at udsætte, indtil den i Ministeriet indtraadte Crisis
havde fundet sin Løsning. Da det imidlertid presserede med, at Stif
telsen snarest muligt kunde komme ud af den svævende Stilling, hvori
den med Hensyn til Overbestyrelse befandt sig i Øieblikket, vilde han
allerede nu i den Forudsætning, at bemeldte Indstilling vinder Hans
Majestæts Bifald, anmode Statsraadets Medlemmer om at være be
tænkte paa, at der i næste Statsraadsmøde tages Bestemmelse om, hvo
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der skal bringes Hans Majestæt i Forslag til Forstander for Stiftelsen,
i hvilken Henseende han tilføiede, at han for sit eget Vedkommende
havde tænkt sig Kammerherre, Grev Knuth til Knuthenborg som en
Mand, der i enhver Henseende maatte ansees qvalificeret til denne
Post.
Mødet blev derpaa hævet.

A. W. Moltke.
/ J. Liebe.
Møde i statsrådet onsdag d. 30. juli 1851.

Aar 1851, den 30te Juli, var Statsraadet samlet. Minister Barden
fleth var fraværende. Protokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Conseilpræsidenten [Moltke] forelagde en Indstilling fra den Kon
gelige Commissarius ved Notabelforsamlingen angaaende Godtgjørelse
til Protokolføreren ved Forsamlingen, Landstingssecretær cand. juris
Klein.
Statsraadet bestemte, at der skulde tilstaaes bemeldte Protokol
fører et Honorar af ialt 400 Rbd.
Forsaavidt Commissarius tillige havde andraget paa, at der til
tvende Stenographer maa udbetales en Godtgjørelse af 15 Rbd. til
hver, fandt Statsraadet ikke, at der kunde være Noget at erindre imod,
at Commissarius udbetaler et saadant Beløb.
Conseilpræsidenten [Moltke] meddelte, at Hans Majestæt ved aller
høieste Resolution af 25de Juli allernaadigst havde bifaldt den af ham,
overensstemmende med Statsraadsbeslutning af 17de f. M. nedlagte
allernaadigste Indstilling om, at den Myndighed med Hensyn til Besty
relsen af Herlufsholms Skole og Gods, som ifølge Stiftelsens Fundats
var tillagt Rigsraadet, maa herefter være overdraget Statsraadet, saa
ledes at der efter Forslag fra dette allerhøist udnævnes i Overensstem
melse med Fundatsen en Forstander for bemeldte Skole og Gods, og at
de Forpligtelser, der efter Fundatsen ere Forstanderen paalagte ligeoverfor Rigsraadet, nu komme til at paahvile ham i Forhold til Stats
raadet, igjennem hvilket det Fornødne bliver at foredrage Hans Maje
stæt. Conseilpræsidenten tilføiede, at han forud for nærværende Møde
havde gjort de Ministre, som ikke have været Medlemmer af det tid
ligere Ministerium, bekjendte med den paagjældende Stiftelses Fundats
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m. v. og bemærkede derefter, at det i Medfør af den meddelte allerhøi
este Resolution nu paalaae Statsraadet at gjøre Hans Majestæt Forslag
til Udnævnelse af en Forstander for Stiftelsen.
Efterat det allerede tidligere i Statsraadet berørte tvivlsomme
Spørgsmaal om paa Grund af Fundatsens Bestemmelser Stiftelsens
Forstander nødvendigvis skal være af Arveadel, eller om det ikke er
tilstrækkeligt, at han er lige med Adel privilegeret, paany var bragt
paa Bane, vedtoges det, at man ikke skulde gaae ind paa en Afgjø
relse af dette Spørgsmaal, og at Spørgsmaalet ikke i nogen Maade
skulde præjudiceres ved det Valg af en Forstander, som nu maatte
blive truffet af Statsraadet. Efterat det dernæst endvidere, i Anledning
af, at der blev opkastet Spørgsmaal, om ingen af Fundatorernes Slægt
findes, der efter Fundatsen har Krav paa Forstanderposten, var blevet
oplyst, at Trollernes og Gjøernes Slægter, naar man holder sig til det
agnatiske Begreb, ere uddøde, ligesom ogsaa Regjeringen i en lang
Række af Aar er ved Valget af Forstander for Stiftelsen gaaet ud fra,
at ingen af disse Slægter fandtes, bragte Conseilpræsidenten [Moltke],
i Henhold til hvad han alt i forrige Møde havde bemærket, Kammer
herre, Grev Knuth til Knuthenborg i Forslag til Forstander, idet han
med Hensyn til ham specielt fremhævede hans tidligere Stilling som
Overdirecteur for Sorø Akademi og Medlem af Universitetsdirektionen.
Samtlige Statsraadets Medlemmer tiltraadte Conseilpræsidentens
Forslag og stemmede for, at Grev Knuth foreslaaes Hans Majestæt til
Forstander for Herlufsholms Stiftelse, og i Overensstemmelse hermed
vil der saaledes blive at nedlægge en allerunderdanigst Forestilling.
Da trykte Exemplarer af Notabelforsamlingens Betænkning nu vare
tilstillede Statsraadets Medlemmer, blev det, for at det af Hans Maje
stæts Regjeringsorganer for de forskjellige Landsdele kan i Forening
blive drøftet, hvorledes Sagen nu videre vil være at behandle, vedtaget,
at Ministeren for Slesvig og Hans Majestæts overordenlige Befuld
mægtigede for Holsten skulde anmodes om at komme her til Staden
midt i næste Uge. Til den Tid vedtoges det ogsaa at udsætte Drøftelsen
af, hvilke Skridt der bør gjøres for at bevirke Kongens Autoritet retab
leret i Holsten.
Mødet blev derpaa hævet.
A. W. Moltke.

/ J. Liebe.
23e
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Møde i statsrådet fredag d. 1. august 1851.

Aaret 1851, den 1ste August, var Statsraadet samlet. Minister
Bardenfleth var fraværende. Protokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Protokollerne for Statsraadets Møder for 4de Juli til 30te Juli begge
incl. bleve oplæste og vedtagne.
Indenrigsministeren [Tillisch] forelæste en Skrivelse fra Amtmand
Lehmann i Anledning af den ham for hans Virksomhed med Hensyn
til Adressen fra Veile angaaende Ministerkrisisen givne Tilrettevisning.
Mødet blev derpaa hævet.

A.W. Moltke.
/ J. Liebe.

Møde i statsrådet mandag d. 4. august 1851.

Aar 1851, den 4de August, var Statsraadet samlet. Minister Barden
fleth var fraværende. Protokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Conseilpræsidenten [Moltke] forelæste en ham idag fra Hans Maje
stæt Kongen brevi manu tilstillet Beretning af 2den August fra Grev
Reventlow-Criminil tilligemed det dermed fremsendte Andragende fra
den øverste Civilbestyrelse i Holsten betræffende Nedlæggelsen af
dens Mandat.
Da Grev Criminil i den oplæste Beretning havde forbeholdt ved
sin nær forestaaende Nærværelse i Kjøbenhavn mundligt at supplere
den, var Statsraadet med Conseilpræsidenten enigt i, at Grev Criminils
Ankomst først maatte oppebies, og at der saaledes for Øieblikket Intet
var at tilraade Hans Majestæt at foretage i denne Sag.
Udenrigsministeren [Reedtz] forelæste dernæst en af ham fra Grev
Criminil modtagen Gjenpart af en allerunderdanigst Beretning fra
denne af 2den August betræffende det holstenske Contingent, og end
videre forelæste han tvende Depecher af 30te og 31te Juli fra Kammer
herre Bülow i Frankfurt.
Finantsministeren [Sponneck] bemærkede, at han paa Grund af
det Øiemed, hvori den ved Bornholm i forrige Aar strandede russiske
Orlogsdampfregat Archimedes var sendt til de danske Farvande, havde
anseet sig bemyndiget til paa det herværende russiske Gesandtskabs
derom gjorte Andragende at bevilge Fritagelse for Transitafgifters
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Erlæggelse af de til bemeldte Dampfregat hørende Gjenstande, som
igjen udføres af Landet, og at ligeledes Indenrigsministeriet havde
bevilget, at de Havneafgifter, der ifølge Rønne Havnetaxt skulde erlæg
ges ved Ind- og Udgaaende af det fra Skibet bjærgede Inventarium m. m.,
maatte eftergives, forsaavidt de paagjældende Gjenstande igjen udføres
af Landet, men at bemeldte Gesandtskab imidlertid ikke havde fundet
sig tilfredsstillet ved de saaledes indrømmede Afgiftslettelser og derfor
havde igjennem Udenrigsministeriet yderligere urgeret paa Fritagelse
for Indførselstoldafgifter af de til Skibet hørende Gjenstande, der sæl
ges til Forblivelse her i Landet. Idet Finantsministeren derhos end
videre bemærkede, at Regjeringen maatte ansees uberettiget til at ind
rømme cn saadan Begunstigelse med Hensyn til Indførselstoldafgif
terne paa anden Maade end at, efterat disse Afgifter først ere indbetalte
i Toldkassen, Toldens Beløb tilbagebetales den russiske Regjering og
derefter opføres iblandt uforudsete Udgifter paa Tillægsbevillings
loven for indeværende Finantsaar, henstillede han nu, om Statsraadet
maatte finde, at der er tilstrækkelig Anledning til at gaae ind herpaa.
Tillige maatte han ved denne Leilighed dernæst ogsaa, da Rønne Havnecommission havde anholdt om, at det Tab i Havneindtægter, som var
blevet foranlediget ved den foroinmeldte, af Indenrigsministeriet bevil
gede Fritagelse for Havneafgifter, maatte blive Havnekassen erstattet
af Statskassen med det Beløb, som disse vilde have udgjort, nemlig
979 Rbd. 29 Sk., henstille, hvorvidt en saadan Erstatning kan indrøm
mes.
Med Hensyn til, at det omhandlede Skib var i Danmarks Interesse
sendt til de danske Farvande, fandt Statsraadet, at der er Anledning
til paa den af Finantsministeren nævnte Maade at imødekomme den
russiske Regjerings Ønske i Henseende til Indførselstoldafgifterne af
de til Skibet hørende Gjenstande, som sælges til Forblivelse her i
Landet, ligesom Statsraadet dernæst ogsaa fandt, at Billighed taler for,
at der til Rønne Havnekasse i Erstatning for Tabet af Havneafgifter
udbetales af Statskassen et Beløb af 600 Rbd., der vil blive at opføre
paa Tillægsbevillingsloven for indeværende Finantsaar.
Mødet blev derpaa hævet.

A. W. Moltke.
/ J. Liebe.
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Møde i statsrådet fredag d. 8. august 1851.

Aar 1851, den 8de August, var Statsraadet samlet. Samtlige Med
lemmer vare tilstede. Grev Reventlow-Criminil var ligeledes nærvæ
rende. Protokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Udenrigsministeren [Reedtz] forelæste en Depeche af 30te Juli fra
Fyrst Schwarzenberg til Baron Vrintz, hvoraf denne efter Fyrstens
Ordre havde meddelt ham en Gjenpart, og ligeledes forelæste han en
lignende Depeche fra Baron Mannteuffel til den herværende preussiske
Gesandt. I Anledning af de i disse Depecher gjorte Meddelelser, der
gaae ud paa at forlange bestemt Erklæring af den danske Regjering
om, hvorledes man tænker sig at gaae frem med Hensyn til Holsten,
maatte nu Udenrigsministeren andrage paa at blive sat istand til sna
rest muligt at besvare dette Forlangende.
Det blev under de Forhandlinger, som herved fremkaldtes i Stats
raadet urgeret, at efter Fredstraktaten af 2den Juli 1850 Art. 4 kunne
de to Regjeringer ikke være berettigede til nu at gjøre den af dem
stillede Fordring, da den danske Regjering har i sin Tid opfyldt, hvad
den nævnte Artikel bestemmer om Meddelelse af Regjeringens Hen
sigter med Hensyn til Holstens Pacification, og da Artiklen Intet inde
holder om, at der til Pacificationens Fuldstændiggjørelse skal udfordres en yderligere Tilkjendegivelse af Regjeringens Intentioner med
Hensyn til, hvorledes den tænker at gaae frem; ligesom det derhos
ogsaa blev udhævet, at heller ikke efter Forbundsakten kan det tydske
Forbund være berettiget til at beholde Holsten i Seqvester, indtil det
finder, at Forholdene der ere bievne ordnede paa en det tilfredsstil
lende Maade. Paa den anden Side blev det imidlertid navnlig af Uden
rigsministeren [Reedtz] og Grev Criminil (hvilken Sidste i det Hele
maatte være af den Formening, at det foreliggende Spørgsmaal ikke
ganske kan bedømmes efter Fredstraktatens Artikel 4 eller efter For
bundslovgivningen) fremhævet, at ved en blot Afvisning af de to
Regjeringers Paastand vilde det ikke naaes, at Forholdene i Holsten
kom i Orden, medens dog Nødvendigheden af at disse Forhold indtræde
i en anden Phase end den nærværende, saaledes at Kongens Autoritet
snarest muligt retableres, er evident.
Det blev dernæst af Minister, Grev Moltke-Nütschau bemærket, at
medens det er aldeles klart, at Regjeringen med Hensyn til Holstens
Fremtid ikke kan, hvad de egenlige politiske Spørgsmaal angaaer, i
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Øieblikket udtale nogen Hensigt, da Notabelprojectet først nu skal
drøftes, kunde det vel tænkes, at de tydske Magter ønskede en Erklæ
ring fra Regjeringen med Hensyn til Holstens Bestyrelse, saalænge
indtil Ordningen af de politiske Forhold indtræder, og en Mening i
Henseende til dette Punkt maatte Regjeringen kunne danne sig uaf
hængigt af de politiske Spørgsmaal. Han troede ogsaa, at Fredstrakta
tens Ord give tilstrækkelig Anledning til en saadan Erklæring, for
saavidt det, der efter Artikel 4 skal virkes for, er Kongens legitime
Autoritets Gjenoprettelse i Holsten, det er den i Landets Love begrun
dede Autoritet, og han mente da altsaa, at Regjeringen nu kunde
udtale, at Kongen agter, naar hans Autoritet i Holsten er givet ham
tilbage, at regjere Landet efter dets retlig bestaaende Love, i hvilken
Henseende det ligger nær at henvise til Lauenborg, hvor Kongens legi
time Autoritet er gjenoprettet, og hvor der er gaaet frem paa en aldeles
lov- og forfatningsmæssig Vei. Men med en saadan Erklæring mente
han ogsaa, at de tydske Magter maatte være tilfredse, idet de ikke
kunne være berettigede til forud at forlange nogen yderligere Tilkende
givelse, og det først, naar der i Holsten fra Regjeringens Side maatte
ske Noget, som kunde synes at være imod Landets Love, er Tid for
Forbundet til at lægge sig imellem. For imidlertid at undgaae al Misforstaaelse troede han tillige, at det vilde være rettest, at det i hiin
Erklæring specielt tilføies, at under de bestaaende Love, hvorefter Kon
gen vil regjere, er indbefattet Provindsialstænder-Anordningen, og at
Kongens i Sagens Natur beroende, men dog ikke i denne Anordning
udtalte Myndighed til at give provisoriske Love, hvilken Myndighed
umuligt kan undværes, maa udtrykkeligen være reserveret.
Minister Bardenfleth havde den Betænkelighed ved det af Grev
Moltke-Nütschau foreslaaede Svar, at de tydske Regjeringer kunde i
Løftet om, at Kongen vilde regjere i Holsten efter de før Oprørets
Udbrud bestaaende Lov, lægge, at det Fælledsskab med Slesvig i Hen
seende til Bestyrelse, som efter disse Love fandt Sted, men som senere
er hævet ved de for Slesvig givne Love, skulde respecteres, i hvilken
Anledning imidlertid Grev Moltke-Nütschau bemærkede, at da hiint
Fælledsskab er af den legitime Autoritet hævet ved særegne Love, der
fortiden aldeles afslutte Slesvigs Tilstand, kan en Paastand i den af
Minister Bardenfleth nævnte Retning ikke gjælde.
Justitsministeren [Scheel] yttrede, at han, skjøndt Danmark havde
opfyldt, hvad det efter Fredstraktaten var pligtig til med Hensyn til
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Meddelelse af sine Intentioner i Henseende til Holsten, ikke kunde have
Noget imod, at Kongen erklærer, at han, naar Landet er overleveret
ham, vil regjere det efter dets Love, men han maatte derimod, navnlig
ogsaa med Hensyn til den Følge, som det kunde drage for Slesvig at
nævne Provindsialstænder-Forfatningen som bestaaende for Holsten,
finde det meget betænkeligt at tilføie dette i Erklæringen, og han troede
heller ikke, at Forbundet let vilde holde paa Provindsialstænder-Forfatningen, da den er kommen ud af anerkjendt Virksomhed, og da man
efter saadanne Begivenheder, som de i de sidste 3 Aar indtraadte, hvor
under alle Forhold kastes overende, ikke kan antages bundet ved det
Gamle, der endogsaa tildels har foranlediget Striden.
Grev Moltke-Nütschau maatte hertil bemærke, at da Kongen aldrig
har erklæret Provindsialstænder-Forfatningcn sat ud af Kraft, kan den
paa ingen Maade tilsidesættes. Skulde man imidlertid uden specielt at
nævne Provindsialstænderne kunne naae Hensigten med den Erklæ
ring, hvorom Talen var: at nemlig de fremmede Tropper rømme Hol
sten, Forbundscommissærerne trække sig bort, og Landet gives tilbage
til Kongen, da havde han Intet imod, at de ikke udtrykkeligt nævntes,
men man maatte dog her alligevel være enig i, at ProvindsialstænderAnordningen var indbefattet under de »bestaaende« Love, thi var man
ikke enig heri, nyttede den hele Erklæring Intet.
Udenrigsministeren [Reedtz] bemærkede, at han ansaae det fuld
kommen tilstrækkeligt, at han sættes istand til at udtale, at Kongen,
naar hans Autoritet tilbagegives ham, agter at regjere Holsten efter de
retlig bestaaende Love. Derimod maatte han ansee det for overordenlig
farligt, hvis man vilde gaae ud fra, at Provindsialstænder-Forfatningen
i Holsten er hævet, og han maatte være af den bestemte Formening, at
om det end kunde undgaaes i Noterne til Østerrig og Preussen ud
trykkeligt at nævne Provindsialstænderne som bestaaende, burde han
dog ikke i sine mundlige Discussioner med vedkommende Gesandter
eller i sine Instructioner til de danske Gesandtskaber undlade at frem
hæve, at Regjeringen anseer Provindsialstænder-Anordningcn indbe
grebet under de bestaaende Love.
Finantsministeren [Sponneck] maatte, idet han iøvrigt for sit Ved
kommende ansaae det for rigtigst at undgaae i den omhandlede Erklæ
ring udtrykkelig at nævne Provindsialstænderne, fremhæve, at selv om
man deri, at de holstenske Provindsialstænder erkjendes af Kongen
for bestaaende, vilde lægge en indirekte Anerkjendelse af, at ogsaa
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Provindsialstændernc i Slesvig bestaae, saa staaer det ialtfald til Kon
gen at lade være at sammenkalde disse sidste, da han for Slesvigs
Vedkommende er ucontrolleret.
Grev Reventlow-Criminil bemærkede, at han, idet han antog, at det
Mindste, Regjeringen i Øieblikket kunde gjøre, var at erklære, at Hol
sten vilde blive regjeret efter de retlig bestaaende Love, dog troede, at
man kunde gaae et Skridt videre og tillige udtale, at Holsten indtil
Forholdenes endelige Ordning skulde have sin særlige ministerielle
Bestyrelse.
Efterat yderligere Discussion havde fundet Sted, blev Resultatet af
Statsraadets Forhandlinger, at Udenrigsministeren i Svar paa de op
læste Depecher skulde udtale, at det er Hans Majestæts Hensigt, naar
hans Autoritet i Holsten tilbagegives ham, at regjere Landet efter de
retlig bestaaende Love og med en for Holsten særlig ministeriel Besty
relse. Hertil ansaae Statsraadet det rettest at indskrænke Erklæringen,
uden at man i den enten skulde specielt fremhæve ProvindsialstænderForfatningen, hvilken Statsraadet iøvrigt ansaae indbefattet under de
bestaaende Love, eller skulde reservere Kongens Myndighed til at ud
stede provisoriske Love, hvilken Myndighed hidtil stedse var antaget
at tilkomme ham og ogsaa fremdeles maatte være ham forbeholdt,
uden at den ved denne Leilighed behøvede udtrykkeligt at nævnes.
Minister Bardenfleth tog af de idag stedfundne Forhandlinger An
ledning til at henlede Statsraadets Opmærksomhed paa, at Forholdene
i Slesvig vare saadanne, at hvis Holsten ikke meget snart bragtes tilbage
under Kongens legitime Autoritet, vilde det baade efter hans og den
commanderende Generals Mening blive uundgaaelig nødvendigt igjen
at skjærpe Beleiringstilstanden. Saalænge nemlig ikke Kongens Autori
tet er gjenoprettet i Holsten, saalænge opgiver det tydsksindene Parti
i Slesvig ikke Haabet om at kunne sætte sine Planer igjennem, og
saalænge stoppes ikke den bestandige Kilde til Spænding, der under
de nærværende Forhold stadig faaer Næring fra Holsten og fremkalder
Rivninger, som gjøre det umuligt at styre Slesvig, naar Beleirings
tilstanden skal bestaae i saa mild en Form, som Tilfældet nu er, efterat
den i Juni Maaned blev modificeret. Hvad der derhos ogsaa vil bidrage
til at gjøre Stillingen i Slesvig meget betænkelig, er den fra Militær
etatens Side trufne Foranstaltning, at de Værnepligtige, som have tjent
i Insurgentarmeen, og som nu skulle indkaldes til Tjeneste, blive for
delte mellem de i dette Hertugdømme fortiden garnisonerende Afdelin-
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ger, medens igjen et tilsvarende Antal af disses Mandskab bliver per
mitteret; men han skulde imidlertid ikke for Øieblikket gaae nærmere
ind paa denne Gjenstand, da han ønskede først at conferere med Krigs
ministeren desangaaende.
Conseilpræsidenten [Moltke] bragte derefter under Spørgsmaal,
hvorledes den af Notabelforsamlingen afgivne Betænkning, der, som
han allerede ved et tidligere Møde havde bemærket, var ved et aller
høieste Reskript bleven ham tilstillet til Forelæggelse for Statsraadet,
nu vilde være at behandle.
I denne Henseende forenede man sig om, at den retteste Form for
denne Sags Behandling vilde være, at Sagen drøftes af Hans Majestæts
Regjeringsorganer for de forskjellige Landsdele i Fælledsskab, og at
den derefter foredrages Hans Majestæt i een samlet allerunderdanigst
Forestilling, i hvilken den slesvigske Minister og Hans Majestæts Organ
for Holsten særligt udtale hver for sig deres Formening, forsaavidt
denne afviger fra det Resultat, hvortil Statsraadet kommer; og maatte
da i sin Tid tillige, naar Sagen mundlig skal foredrages Hans Majestæt,
saavel den slesvigske Minister som Organet for Holsten være tilstede
ved Referatet. Man blev dernæst ogsaa enig om, at den hele NotabelBetænkning først skulde foreløbigen underkastes en fælleds alminde
lig Drøftelse uden nogen Afstemning, hvilken Fremgangsmaade blev
saameget mere nødvendig, som Grev Reventlow-Criminil bemærkede,
at han, paa Grund af at han fra Begyndelsen havde bestemt erklæret
sig aldeles imod det hele Notabelforsamlingen forelagte Project, ikke
fandt, at det kunde gaae an, at han som Organ for Holsten nu tog Del
i den videre Behandling af denne Sag og gav Hans Majestæt Betænk
ning over Udførelsen af en Plan, i hvilken det forud var Allerhøist
samme bekjendt, at han paa ingen Maade havde kunnet erklære sig
enig. Idet Grev Criminil tilføiede, at han derfor først maatte oppebie,
naar Hans Majestæt vendte tilbage fra sin Reise, Allerhøistsammes
Bestemmelse for, om der allernaadigst maatte meddeles ham Afsked
som Organ for Holsten, hvorom han allerede tidligere havde anholdt,
erklærede han sig tillige paa Anmodning af Statsraadet, der paa den
ene Side erkjendte, at Regjeringsorganet for Holsten ikke kan mangle
ved den foreliggende Sags Discussion, men paa den anden Side ansaae
det meget misligt, ganske at udsætte Sagens Fremme, indtil Grev Cri
minil havde erholdt Hans Majestæts Resolution, villig til at deltage i
den forestaaende almindelige Drøftelse af Notabelsagen, men under den
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Reservation, at han med Hensyn til denne Sag ikke betragtede sig som
Organ for Holsten, saalænge han ikke havde erholdt Hans Majestæts
Bestemmelse i denne Henseende.
Paa dertil af Udenrigsministeren [Reedtz] given Anledning erklæ
rede Statsraadet sig for, at Notabelforsamlingens Betænkning ikke
publiceres, medens derimod Intet fandtes til Hinder for, at den med
deles de danske Gesandtskaber i Udlandet, ligesom det ogsaa antoges,
at Udenrigsministeren kunde lade de herværende fremmede Gesandter
give, men kun ikke officielt, Exemplarer af den, naar de anmodede
derom.
Mødet blev derpaa hævet.
A. W. Moltke.

r- k
/, J.r Liebe.

Møde i statsrådet lørdag d. 9. august 1851.

Aar 1851, den 9de August, var Statsraadet samlet. Alle Medlemmer
vare tilstede. Grev Reventlow-Criminil var ligeledes nærværende. Pro
tokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Udenrigsministeren [Reedtz] forelæste cn idag modtagen Beretning
fra Kammerherre Bülow, hvorved denne fremsender saavel Landgrev
Wilhelms Consens-Akt med Hensyn til hans Gemalindes Renunciation
paa den hende tilkommende Arveret til Danmarks Krone som ogsaa
Prindsesse Maries Renunciationsakt.
Statsraadet gik derpaa over til at drøfte den af Notabelforsamlingen
afgivne Betænkning.
Efterat Grev Reventlow-Criminil havde bemærket, at medens han
nu som stedse forhen var imod det Notablerne forelagte Project, kunde
han dog heller ikke erklære sig for noget af de tvende i Notabelforsam
lingens Betænkning indeholdte Minoritets-Forslag (de holstenske No
tablers og Etatsraads Prehns, med hvilken Sidstes Motiver han iøvrigt
mest stemmede), blev, da heller ikke nogen Anden udtalte sig for noget
af disse nye selvstændige Forslag, den 1ste Artikel i det Notablerne
forelæste Project, saaledes som den af Majoriteten var bleven foreslaaet
modificeret, sat under Discussion.
Imod den af Majoriteten alene for at forebygge en Misforstaaelse
foreslaaede Ombytning af Ordene »vedbliver at udgjøre« i 1ste Passus
med »udgjør« fandt Ingen Noget at erindre.
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Forsaavidt i samme Passus udtales Arvefølgeenheden for det samledede danske Monarki, da fremhævede Minister Grev Moltke-Nütschau
den paatrængende Vigtighed af, at Regjeringen gjør Alt for at sikkre
denne Sætnings Udførelse, og han troede i denne Henseende, at naar
man vil naae, at Arvefølgen virkelig skal vedblive at være fælleds,
maatte man idetmindste stræbe hen til, at det i Londoner-Protokollen
udtalte Ønske bliver i en europæisk folkeretlig Akt udtalt som de
store Magters Villic, saaledes at ved en saadan Akt det nuværende
Complex af det danske Monarki sikkres som et samlet Hele, i hvilken
Tilsikkring det da er cn begrundet Nødvendighed, at der bliver en
fælleds Arvefølge. Han tilføiede derhos, at han savnede en Regel for,
paa hvilken Maade Fælledsskabet i Arvefølgen skal realiseres.
Det blev i denne Anledning fra flere Sider erindret, at den hele
Plan forudsætter, at Arvefølgen er ordnet, og at naar det Arrangement,
der i denne Henseende er indledet, bliver sanetioneret af Stormagterne,
og naar ved Lov, hvortil det ved tidligere Leiligheder er i Statsraadet
blevet udtalt som Regjeringens Tanke at ville forelægge den forenede
danske Rigsdag Forslag, Prindsesse Louises Renunciation til Fordel
for Prinds Christian bliver stadfæstet, og tillige den danske Arvefølge
forandres fra agnatisk-cognatisk til agnatisk, saa vil Maaden for Reali
seringen af den fælleds Arveret være fastsat for saa lang en Tid, som
det kan ansees muligt at naae i Øieblikket: saalænge nemlig indtil
Prinds Christians og Prindsesse Louises fælleds mandlige Descendents
er uddød eller det nu regjerende Keiserlige russiske Huses Linie ikke
længer existerer. At formaae Keiseren af Rusland til at gaae videre i
sin Renunciation maatte, navnlig efter hvad Udenrigsministeren baade
tidligere havde yttret og idag gjentog, ansees ugjørligt, og man maatte
derfor blive staaende ved at faae en Regel for, hvorledes den fælleds
Arvefølge skal realiseres, indtil eet af hiine to Alternativer indtræder, og
naar dette Tilfælde da indtræffer, bliver Thronen ledig, og Vacancen
maa da, saaledes som Grundloven bestemmer for det Tilfælde, at der
ingen Thronfølger er, udfyldes ved Valg, men paa den Maade, at den
forenede danske Rigsdag og den holstenske Landdag træde sammen og
vælge en Thronfølger, idet selvfølgeligen den danske Rigsdag ikke kan
have eensidig Ret til at vælge, og derfor en Forandring i Grundlovens
§ 15 vil blive nødvendig, forsaavidt ikke den paagjældende Bestemmelse
i Grundloven kan ansees ligefrem at være bleven otieus. At iøvrigt
Monarkiets Integritet faaer en europæisk folkeretlig Anerkjendelse,
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har, bemærkede Udenrigsministeren [Reedtz], Keiseren af Rusland ved
Siden af Warschauer-Protokollens Undertegning erklæret for sit Øn
ske, men ligesom det ligefrem følger af denne Protokol, at Rusland har
forbeholdt sig, naar eet af hiine to Alternativer indtræder, da at tages
paa Raad med Hensyn til Thronfølge-Spørgsmaalet, saaledes var Uden
rigsministeren ogsaa overbevist om, at det ikke vil være muligt at er
holde en formelig europæisk Garanti for det danske Monarkies Udelelig
hed. Betydningen af en saadan Garanti vilde desuden ogsaa altid blive
afhængig af de politiske Forhold, og det Høieste, som Statsraadet antog
nu at kunne opnaae, var, at de store Magter i en fælleds Akt ved Siden
af at samtykke i det indledede Arrangement af Successionssagen
udtale saa stærkt som muligt, at de erkjende Nødvendigheden af, at
det hele Monarki skal vedblive at være samlet; og herpaa vare alle
Statsraadets Medlemmer enige om, at Regjeringen bør rette sine Be
stræbelser.
Grev Moltke-Nütschau bemærkede dernæst, at han maatte ansee
det af største Vigtighed for Monarkiet, naar det virkelig skal være et
Monarki og ikke en Foederativ-Stat, at der er fælleds Indfødsret, og
da han nu antog, at det ved Planens Artikel 1 var forudsat, at de
Gjenstande, som ikke vare udtrykkelig nævnte i denne Artikel, ikke
længere skulde være fælleds, fandt han det nødvendigt at tilføie i Artik
lens 1ste Passus Indfødsret iblandt de fælleds Anliggender.
Justitsministeren [Scheel] bemærkede, at da den fælleds Ind
fødsret, der grunder sig paa Fødsel, ikke kan ansees ophævet ved
Grundloven, maa den antages fremdeles at bestaae, og den kan heller
ikke for Fremtiden ansees bortfaldet derved, at den ikke nævnes
iblandt de i Planens Artikel 1 omtalte Fælledsanliggender, som ere
Gjenstande af en ganske anden Beskaffenhed, idet de nemlig alle ere
Statsanliggender. De danske Notabler havde ogsaa, da der under For
handlingerne i Notabelforsamlingen var fra de holstenske Notablers
Side blevet fremsat den Mening, at den fælleds Indfødsret var ophævet
ved Grundloven, imødegaaet denne Mening, forsaavidt angaaer den
Indfødsret, som erhverves ved Fødsel, og de vare komne til det Resul
tat, at naar i Projectet for Monarkiets Ordning, Intet bliver nævnt om
Indfødsretten, vil den fælleds Indfødsret, der grunder sig paa Fødsel,
vedblive at bestaae i hele Riget og ikke kunne hæves uden Samtykke
af hele Rigets lovlige Organer; hvorimod det deraf, at der er særskilt
lovgivende Magt i forskjellige Dele af Monarkiet, er en Følge, at den
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Indfødsret, som gives ved Lov, kun kan gjælde for den Del, der ligger
indenfor den respective lovgivende Magts Omraade. Idet det altsaa maa
antages at staae fast, at den fælleds Indfødsret efter Fødsel, naar Intet
i Planen nævnes om den, vedbliver at være i fuld Kraft, maatte han
være imod, at den tilføies iblandt de i Artikel 1 nævnte Fælledsanlig
gender, med hvilke den, som allerede bemærket, ikke er homogen.
Grev Moltke-Nütschau bemærkede i Anledning af, hvad Justits
ministeren havde yttret, at han netop ansaae fælleds Indfødsret for det
vigtigste Statsanliggende, og at han betragtede Meddelelsen af Indføds
ret ikke som en Lovgivningssag, men som noget Administrativt, der
meget vel kunde underlægges Kongen alene, hvad der jo imidlertid
ikke vilde kunne ske uden en Forandring i Grundlovens Bestem
melser.
Grev Reventlow-Criminil var ligeledes af den Mening, at fælleds
Indfødsret er en Nødvendighed for Monarkiet, og een af de Hoved
grunde, hvorfor han havde været saameget imod det Notablerne fore
lagte Project var netop den, at dette, efter hvad han antog, forudsatte,
at der ikke skulde være nogen fælleds Indfødsret.
Finantsministeren [Sponneck] bemærkede, at da, naar i Planen
Intet nævntes om Indfødsretten, Forholdet med Hensyn til denne vilde
i det Væsenlige blive omtrent saaledes, som Grev Moltke-Nütschau
ønskede det, og da det maatte ansees bedre saameget som muligt at
overlade Forholdet til dets egen naturlige og frie Udvikling paa den nu
bestaaende Basis: at Fødselen giver fælleds Indfødsret for det hele
Monarki, end, ved at optage en Bestemmelse om det i Planen, slaae det
fast og udelukke, at der kunde ske Modificationer i det ved Lov,
maatte han være imod, at der i den omhandlede Henseende gjordes
nogen Tilføining i Planen.
Minister Bardenfleth maatte vel erkjende, at det, at der ikke i det
Notablerne forelagte Udkast var nævnt Noget om Indfødsretten, og at
der heller ikke fra deres Side forelaae noget Forslag om en Tilføining
i denne Henseende, indeholdt en væsenlig Betænkelighed imod nu at
optage denne Gjenstand i Planen, men han skulde dog alligevel ikke
have saameget imod, at der i denne kom ind en bestemt Udtalelse om,
at den Indfødsret, der erhverves ved Fødsel, vedbliver at være fælleds.
Cultusministeren [Madvig] bemærkede, at just fordi han i flere
Punkter holdt paa Adskillelse imellem Holsten og det øvrige Monarki,
troede han, at naar det var den almindelige Mening, og navnlig naar
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det, efter hvad Justitsministeren havde udtalt, var en Forudsætning
hos Notablerne, at den fælleds Indfødsret efter Fødsel ikke er hævet
ved Grundloven, men vedbliver at gjælde, skulde man optage dette i
Planen for at vise, at man vil conservere Sammenholdelsesbaand, hvor
det kan ske.
Conseilpræsidenten [Moltke] bemærkede, at naar man, som det
synes, er enig i, at den fælles Indfødsret efter Fødsel er i fuld Kraft
og vedbliver at være det, vilde han dog finde det bedst at undgaae at
optage en Tilføining herom i Planen, da en saadan vel turde kunne
have sine Misligheder.
Mødet blev derpaa hævet.

A.W. Moltke.

/ J. Liebe.
Møde i statsrådet mandag d. 11. august 1851.

Aar 1851, den Ilte August, var Statsraadet samlet. Alle Medlemmer
vare tilstede. Grev Reventlow-Criminil var ligeledes nærværende. Proto
kollen førtes af Justitsraad Liebe.
Conseilpræsidenten [Moltke] forelæste en Skrivelse til Statsraadet
fra Prinds Frederik af Hessen, dateret 9de August, hvori Hans Durchlauchtighed udtaler de Anskuelser og Bevæggrunde, som have ladet
ham ved hans Frasigelse af den ham efter lex regia tilkommende Arve
ret til Danmarks Krone, og hvori derhos fremsættes det Ønske, at
Skrivelsens Indhold maa blive bragt til offenlig Kundskab, saasnart
Forhandlingerne angaaende Successionsspørgsmaalet ere saavidt frem
skredne, at Statsraadet finder en saadan Offenliggjørelse passende.
Det vedtoges, at Prindsens Skrivelse skulde forelægges Hans Maje
stæt, og Allerhøistsammes Tilladelse udbedes til, at der i sin Tid maatte
handles overensstemmende med det af Prindsen udtalte Ønske, hvorom
Conseilpræsidenten anmodedes om at underrette Prindsen med Forsikkring om Statsraadets Paaskjønnelse af de ædle Følelser, der havde
ledet Hans Durchlauchtighed til at bringe det omhandlede Offer.
Behandlingen af Notabelsagen blev derpaa fortsat.
Justitsministeren [Scheel] bemærkede med Hensyn til' de af ham
ved Planens Artikel 1 fremsatte Minoritetsforslag angaaende et for
det hele Monarki fælleds Landkrigsvæsen, at ligesom han ansaae
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Hærens Eenhed for at høre til Monarkiets Væsen, saaledes antog han
ogsaa,at der ved to separerede Hære vilde opstaae forskjellige Ulemper,
og det ikke blot i Forhold til Udlandet, men ogsaa med Hensyn til
Indlandet, idet man nemlig faaer paa en Maade en Grændse ved Eide
ren, og det vel kunde være et Spørgsmaal om, naar der først er etable
ret to Armeer, det tydske Forbund vilde tillade Tropper af den danske
Armee at rykke ind i Holsten. Vanskeligheden ved at vedligeholde den
hidtil bestaaende Eenhed i Armeen ligger imidlertid i Maaden, hvorpaa
en saadan Eenhed kan lade sig bringe i Forening med de Forudsæt
ninger, hvorpaa den Notablerne forelagte Plan er bygget, saaledes at
baade i Danmarks Rige og i Holsten det constitutionelle Liv faaer sin
Virkelighed. Ganske at underordne den fælleds Armee Danmarks Riges
Administration og Lovgivningsmagt synes nemlig ikke billigt mod
Holsten, og han troede derfor, at der ingen anden Vei var at gaae end
den at henlægge for den hele Armees Vedkommende nogle Gjenstande,
og da navnligen det hele Commandovæsen og Ret til at kunne idetmindste til en vis Grad opflytte Officerer, under den danske Krigs
minister, og iøvrigt undergive den holstensk-lauenborgske Hærafdeling
Hertugdømmernes egen Administration og Lovgivningsmagt. Det vilde
altsaa blive nødvendigt, at der gives visse organiske Bestemmelser for
denne Hærafdelings Forhold til Monarkiets øvrige Armee og derpaa,
om saadanne organiske Bestemmelser, der kunde forenes med de Ho
vedsætninger, som findes i Planen, lade sig udarbeide, vilde det da
komme til at beroe, om der kunde blive Fælledsskab af Armee, eller om
dette maatte opgives. Han havde iøvrigt selv udarbeidet et Forslag til
saadanne organiske Bestemmelser, men det havde ikke været af den
Beskaffenhed, at han vilde bringe det frem i Notabelforsamlingen,
og han havde indskrænket sig til at sende den daværende Krigsmini
ster det.
Krigsministeren [Fibiger] bemærkede, at han ansaae det i militær
Henseende for høist farligt, at der blev to separerede Armeer, og han
troede, at alle Militære vilde være af denne Mening. Han paapegede
derhos de Ulemper, som ville finde Sted ved en Adskillelse af Armeen
og fremhævede navnlig, at det sikkert vilde blive Tilfældet, at Dan
mark i den holstenske Hær fik en stor fjendlig Avantgarde, som let
kunde befrygtes at ville gjøre det nødvendigt at holde en heel Armee
paa Benene.
Cultusministeren [Madvig] bemærkede, at han, skjøndt han er-
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kjendte visse af de Grunde, der anføres for Armeens Eenhed for bety
dende, dog ikke kunde lægge saadan Vægt paa dem, som man tillægger
dem. Forsaavidt disse Grunde ere af en theoretisk Art og hentede fra
Monarkiets Begreb, da er dette Begreb ikke saa bestemt, at deraf kan
deduceres Noget i den paagjældende Henseende. Og hvad de praktiske
Grunde for Armeens Eenhed, der hentes fra et godt Forsvarsvæsen,
angaaer, da indrømmede han, at Armeen ved at være større har større
Udsigt til at blive dygtig, idet Dygtigheden i Almindelighed er mindre
i de smaa Forhold, og ligeledes indrømmede han, at det Sammenholdsog Troskabsbaand, som, hvordan man end tænker sig Monarkiet, skal
gjøre sig gjældende mellem dettes forskjellige Dele, ligger i en stær
kere Grad i en fælleds Armee. Men ligesom det, for at dette skal naaes,
er nødvendigt, at Fælledsskabet i Armee bliver virkeligt og ikke, som
let ske kan, kun et Skin-Fælledsskab, der vil blive farligt, saaledes
troede han paa den anden Side, at man i praktisk Henseende vil ved
Eenhed i Armeen støde paa langt større Vanskeligheder, end man tæn
ker sig, og dog ikke vil opnaae, hvad man søger. Man maae i saa
Henseende gjøre sig klart, hvad man i Armeen selv forlanger til Armee-Eenhed. Vil man have en virkelig Armee-Eenhed, maa saaledes
Officerdannelsen være den samme, og Holstens gamle Fordring paa at
have et særligt Militær-Institut i Rendsborg maa falde bort, thi hvis
ikke dette sker, vil man faae to Klasser af Officerer, som i hele deres
Dannelse have et saa væsenlig forskjelligt Fundament, at der i Virke
ligheden blev to Armeer. Vil man have en virkelig Armee-Eenhed, maa
der ogsaa som hidtil være Eenhed i Commandosproget, thi uden denne
vil det efter vore Forhold næppe kunne siges, at vi have Armee-Eenhed.
Dernæst er det ogsaa et Spørgsmaal, om en virkelig Armee-Eenhed kan
være tilstede, naar ikke en vilkaarlig Garnisonsvexel i hele Landet kan
finde Sted.
Forsaavidt det var sagt, at det vilde være farligt for Danmark at
have i en separeret holstensk Armee en stor fjendlig Forpost, da
maatte Cultusministeren bemærke, dels at man herved gaaer ud fra
en Stemning hos Holstenerne, som han fandt det urigtigt at tillægge
disse i Almindelighed, og at ialtfald denne Stemning, hvis den virkelig
er der, maa befrygtes at ville blive forstørret, naar man vil tilveiebringe
en Armee-Eenhed, der tildels endogsaa bliver større end tidligere, og
dels at Holsten vil i Fredstid aldrig kunne med egne Kræfter tilveie
bringe en større Armee end paa 5 à 6000 Mand. Farligheden ligger ikke
24

370

11. AUGUST 1851

i, at den holstenske Armee bliver særskilt, men den ligger i en frem
med Indflydelse paa det holstenske Militær, som ikke vil kunne findes
ved Tilveiebringelsen af Armee-Eenhed. Faren for Danmark vil fremtræde i to Tilfælde: enten ved en Frarivelse fra Holstens Side, som
understøttes af de tydske Magter, men for det Fald maatte Danmark
basere sit Forsvar paa en i dette Tilfælde virkelig paalidelig Armee,
og man vilde ikke kunne være tjent med at basere det paa cn Armee,
hvis ene Afdeling var upaalidelig; eller Krig kommer fra Tydskland,
— men naar Danmark stædes i den Ulykke, vil det aldrig kunne bringe
det holstenske Militær til at marchere mod Tydskland, og man vilde
ved at forlange dette af Holstenerne sætte dem paa en Prøve, de aldrig
vilde bestaae, ligesom han paa den anden Side heller ikke troede, at
Danmark kunde komme i det Tilfælde, at det vilde være berettiget til
med juridisk Ret at lade det holstenske Contingent marchere imod
Tydskland. Han troede derfor, at det er bedre, at Danmark gjør sig
klart, at det ved Siden af den danske Armee har i den holstenske Hær
en mindre Troppeafdeling, som vel er afsondret, men som det kan lide
paa, undtagen hvor en tydsk Stormagt for Alvor vil skade Danmark.
Idet Cultusministeren dernæst gik over til de Vanskeligheder, der i
constitutionel Henseende stille sig imod Fælledsskab i Armeen, bemær
kede han sluttelig, at han kunde for sit Vedkommende ikke Andel end
være af den Mening, at der med to forskjellige lovgivende Magter ikke
kan gives een Armee.
Krigsministeren [Fibiger] bemærkede, hvad Commandosproget an
gik, at Eenheden i dette aldrig havde fundet nogen stor Hindring, men
at den forresten ikke behøves, og at de holstenske Tropper meget godt
kunne commanderes paa tydsk og de danske paa dansk. Forsaavidt
der dernæst var Spørgsmaal, om den holstenske Armee vilde kunne
smeltes sammen med den danske til en virkelig Armee-Eenhed for Mo
narkiet, da var han af den Anskuelse, at det ved en fornuftig Bestyrelse
vil kunne bringes dertil, og han mente, at man ikke i modsat Retning
kunde drage nogen Slutning fra Begivenhederne i 1848, da Forholdene
dengang vare ganske særegne, og alle Baand vare løsnede.
Udenrigsministeren [Reedtz] yttrede, at Bedømmelsen af hvilket af
To, der bør foretrækkes: enten een fælleds Armee eller tvende adskilte
Armeer fornemmelig beroer paa, hvorledes man vil opfatte Fremtiden.
Gaaer man ud fra den Forudsætning, at en fortvarende Kamp med
Tydskland er uundgaaelig for Danmark, saa kunde han forstaae, at
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man ikke vil have een fælleds Armee med Holsten; men at bygge paa
en saadan Forudsætning, kunde han for sit Vedkommende ikke tilraade. Hvad man derimod strax skal begynde at arbeide hen paa er, at
Kongen bliver Herre i sine egne Lande og slipper for Indflydelse af de
fremmede Magter, men dette opnaaes kun ved at, saameget de constitutionelle Forhold tillade det, Eenheden i Monarkiet styrkes, og dertil
troede han, at Eenheden i Hæren er det Vigtigste. De Vanskeligheder,
som kunne være forbundne med Fælledsskab i Armeen, troede han, at
der gives mange Midler til at undgaae, medens det derimod, hvis man
under de nærværende Forhold danner en særegen holstensk Armee,
vil være at kaste denne lige i Hænderne paa Preussen, istedet for at
det politisk Rigtige er ved Tilveiebringelse af en fælleds Armee at
byde Haanden til at komme ud af en Stilling, hvor den fremmede Ind
blanding er uundgaaelig.
Grev Moltke-Nütschau bemærkede, at han ansaae Eenhed i Armeen
for ligesaa vigtig som Eenhed i Fyrstens Person, og at, hvis der skal
være et dansk Monarki, maa der nødvendigvis ogsaa være en fælleds
dansk Armee; er der to Armeer i de Lande, der danne Monarkiet, da
er dette ikke længere eet Monarki. Der var heller ikke Spørgsmaal om
nu at gjøre noget Nyt, naar man siger, at der skal være een Armee, thi
der er kun een Armee, og der er altsaa kun Tale om at vedligeholde
den fælleds Armees Bestaaen, medens det tvertimod er noget Nyt, naar
man vil dele Armeen. I alle andre Lande, hvor der har været saadanne
Bevægelser som i de sidste Aar i det danske Monarki, var det, saavidt
han havde erfaret, aldrig sket, at den Kongelige Magt, efterat Bevægel
serne ere bievne kuede, har adskilt Noget, der før var fælleds, men
tvertimod har den stedse styrket Centralisationen ved at gjøre flere
Ting fælleds; og det var ogsaa for ham et ledende Princip, at Alt, hvad
der hidtil har været fælleds for hele det danske Monarki, maa vedblive
at være det. De sidste Aars Begivenheder havde overbevist ham om, at
det Fælledsskab, som har været imellem de to Hertugdømmer, ikke
kan vedblive, saa at Alt, hvad der har været fælleds mellem begge
disse, uden at være fælleds for hele Monarkiet, maa ophøre (hvad dog
ikke er til Hinder for en gjensidig Adkomst til fremdeles at benytte
visse hidtil fælleds ikke politiske Instituter, uden at imidlertid dog det
Hertugdømme, hvor det paagjældende Institut ikke er beliggende, kan
faae mindste Indflydelse paa dettes Bestyrelse eller den det vedkom
mende Lovgivning) ; men nu at formindske de hidtil for hele Monarkiet
24e
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fælleds Indretninger, vilde efter hans Mening kun berede Monarkiet
større Fare, end det før har været udsat for. Han kunde heller ikke
paa nogen Maade indsee, hvorledes Eenhed i Armeen kunde være far
lig, og han mente, at ihvert Fald saadanne Tilfælde, som de i 1848 indtraadte, og hvor dog selv, hvis Tydskland ikke aldeles folkeretsstridigt
havde understøttet det holstenske Oprør, dette i kort Tid vilde være
kuet af den danske Armee, maatte ligge udenfor Beregning, da de dog
aldrig kunne lade sig forebygge. Hvad de Vanskeligheder angik, der
under de nuværende Forhold ere forbundne med Fælledsskab i Ar
meen, da havde han ingen Tvivl om, at disse maatte kunne ovenindes,
og navnlig troede han ogsaa, at de constitutionelle Vanskeligheder
maatte kunne fjernes. Vanskelighederne vare ialtfald efter hans Me
ning ikke i Principet større med Hensyn til Armeen end i Henseende
til Flaaden, og Flaaden skulde dog efter det forelagte Project være
fælleds, idet han iøvrigt, hvad den angik, ikke kunde Andet end ansee
det aldeles ubilligt, at Holsten skulde give et vist Bidrag i Penge og
Mandskab, men dog ikke igjennem sin Landdag have mindste Indfly
delse paa Flaadens Bestyrelse og Lovgivning. Men, hvorom Alting var,
Flaaden og Armeen staae paa samme Fod, og han var saa gjennemtrængt af Overbevisningen om Nødvendigheden af Armeens Eenhed, at
han for sit Vedkommende aldrig vilde kunne opgive den, idet han lige
frem ansaae to Armeer i eet Monarki for en logisk Umulighed.
Grev Reventlow-Criminil maatte ligeledes være af den bestemte Me
ning, at Armeen i hele Monarkiet maa danne en Eenhed. Vel vilde han
gjerne indrømme, at Stemningen i Holsten ikke i dette Øieblik er for
Eenhed i Armeen, men han troede, at denne Stemning vil forandre sig,
og han kunde ikke antage, at den bør være bestemmende for Regjerin
gen med Hensyn til den Beslutning, der nu skal tages angaaende
Spørgsmaalet. Heller ikke miskjendte han iøvrigt de Vanskeligheder,
som under de nærværende Forhold frembyde sig, men han ansaae paa
den anden Side Eenhed i Armeen som en Nødvendighed for Eenhed i
Monarkiet og som en Nødvendighed for en tilfredsstillende betrygget
Fremtid for dette. Traadte de holstenske Tropper ud af al Forbindelse
med den øvrige Armee, blev Monarkiet derved delt i to Dele, og var der
først ikke længere Fælledsskab i Armeen, saa vilde ogsaa Fælledsska
bet i Flaaden komme til at ophøre, naar der blev en tydsk Flaade. Hol
sten vilde da allsaa faae baade Hær og Flaade adskilt fra det øvrige
Monarki, men det vilde være langt farligere end i Øieblikket at rydde
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de Vanskeligheder afveien, som stille sig imod een fælleds Armee, og
kunde dette derfor ikke ske paa anden Maade, saa maatte Planen til
Monarkiets Ordning modificeres, eller en anden Plan maatte søges.
Cultusministeren [Madvig] maatte i Anledning af, hvad Grev MoltkeNütschau havde yttret om, at Armeens Eenhed bestaaer, bemærke,
at der vel aldrig er udkommet nogen Lov, som ophæver denne, men at
Armee-Eenhedcn dog faktisk ikke bestaaer. Den danske Armee be
staaer i sine Former efter Organisationsplanen af 1842, men indskræn
ket til et mindre Omfang og underholdt af Penge, der ere bevilgede af
den danske Rigsdag. En Armee for hele Monarkiet bestaaer i dette Øie
blik virkeligen ikke, og man kan derfor ikke gaae ud fra, at ArmeeEenhed bestaaer, men man maa discutere Sagen fra den politiske Klog
skabs og Muligheds Side, idet man erkjender, at hvad der var før 1848
er brudt, saa at dels Existents ikke kan postuleres, ligesom det i det
Hele cr givet, at det danske Monarki, som skal reorganiseres, ikke i
enhver Henseende cr det gamle Monarki. Det, hvori Hovedvanskelig
heden ved at reorganisere en fælleds Armee ligger, er at bevare de con
stitutionelle Former, og han kunde i denne Henseende for sit Vedkom
mende ikke indsee, hvorledes under de givne Forhold Fælledsskab i
Armeen er mulig, medmindre den ene Landsdel skulde gjøres retsløs
og aldeles ingen Indflydelse faae paa Armeens Bestyrelse og Lovgiv
ning, men dette vilde dog umuligt kunne gaae an.
Grev Moltke-Nütschau maatte dog bemærke, at den bestaaende Ar
mee ikke kan siges at underholdes ved Bevilling af den danske Rigs
dag, thi der er ogsaa udskrevet Mandskab fra Slesvig, og han troede
ligeledes, at Slesvig bidrager i Penge til Armeen, men intet af Begge
cr dog bevilget af den danske Rigsdag, og hvad der saaledes kunde
gaae for Slesvigs Vedkommende, maatte ogsaa kunne gaae for Hol
stens.
Finantsministeren [Sponneck] erindrede, at Ministeriet maa gaae
ud fra, at det ikke kan tilraade Hans Majestæt Andet, end hvad der er
foreneligt med den constitutionelle Ordning, som det Notablerne fore
lagte Project forudsætter i Danmark og i Holsten; og gaaer man da
ud derfra, er en virkelig Armee-Eenhed utænkelig, thi den kan ikke
bestaae med to forskjellige lovgivende Magter. Et Andet var, naar der
kunde være Tale om at danne, som i Januar 1848 paatænkt, en Heelstat med en fælleds constitutionel Spidse, saaledes at Danmark, Sles
vig og Holsten havde een fælleds Rigsdag, thi da blev der ikke læn-
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gere Tvivl om Armeens Eenhed; men med Dannelsen af en Heelstat i
den Forstand vilde den danske Grundlov falde, og naar man derfor
gjorde sig dette klart, mente han, at man, efter den Basis, man engang
var gaaet ind paa, maatte give Slip paa Armeens Eenhed i virkelig For
stand. Det vilde da altsaa herefter komme an paa, hvilken Grad af
Overensstemmelse i Armeeforholdet, det var muligt at tænke sig uden
at gjøre indgribende Forandringer i den danske Grundlovs Væsen eller
aldeles at tilsidesætte det constitutionelle Element i Holsten, men i
denne Henseende kunde man ikke vel have nogen Mening, forinden
der forelaa udarbeidede Grundtræk for, hvorledes en saadan Overens
stemmelse kunde tænkes. Hvad iøvrigt angik Fælledsskabet i Flaaden,
da var man ved Planens Udarbeidelse gaaet ud fra, at den holstenske
Landdag kunde, da Holsten dog udgjør den mindre Del af Monarkiet,
med Billighed tænkes at give Afkald paa anden Indflydelse med Hen
syn til den fælleds Flaade end Bevilling af Penge og Mandskab efter
de eengang foreskrevne Regler; men en lignende Tilsidesættelse af det
constitutionelle Princip havde man ikke troet at kunne forsvare med
Hensyn til Armeen.
Grev Moltke-Nütschau bemærkede, at han ikke havde havt noget
tidligere Heelstalsproject for Øie, men at han havde tænkt sig det No
tablerne forelagte Project som Basis for Monarkiets Ordning, og at det
constitutionelle Spørgsmaal med Hensyn til Fælledsskab i Forsvars
væsen maatte efter hans Mening besvares ens for Flaade og Armee.
At der kunde være Vanskeligheder i constitutionel Henseende, som
afgjørende kunde træde imod Modificationcr i Planen, havde han imid
lertid aldrig troet, idet han tværtimod omvendt havde staaet i den For
mening, at Constitutionen maatte rette sig efter de Modificationer, som
det blev anseet hensigtsmæssigt at gjøre i Planen, saa at altsaa de
derefter nødvendige Forandringer i Grundloven maatte foretages, men
selvfølgeligen kun ad den forfatningsmæssige Vei.
Cultusministeren [Madvig] bemærkede, at det vel er forudsat, at
Planens Gjennemførelse kan gjøre enkelte Modificationer i Grundlo
ven nødvendige, men ligesom Planen er udarbeidet under det Hensyn,
at den projecterede Ordning af Monarkiet kan forenes med Bibeholdel
sen af Danmarks constitutionelle Forfatning, saaledes kan man heller
ikke nu gaae ud fra, at der i Planen kan foretages Forandringer, som,
idet de ere uforenelige med dens Hovedsætninger, ville forudsætte, at
man kan tilveiebringe nogen væsenlig indgribende Forandring i den
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danske Grundlov, saaledes at man skiller sig af med væsenlige constitutionelle Former, hvilket efter hans Mening vilde blive Tilfældet,
naar Rigsdagen ikke længere kom til i Virkeligheden at controllere den
hele Armeebestyrelse.
Conseilpræsidenten [Moltke] bemærkede, at, som han allerede tid
ligere under Forhandlingerne havde yttret, maatte det hele Spørgs
maal om Fælledsskab i Armeen komme til at afhænge af, om der for
et saadant Fadledsskab kan bringes en Organisationsplan istand, som
kan lade sig forene med de Hovedsætninger, der findes i Projectet for
Monarkiets Ordning; og forinden Grundtrækkene for en saadan Plan
foreligge, antog han ikke, at Spørgsmaalets videre Discussion vilde
føre til noget Resultat. Han vilde derfor foreslaae, at Krigsministeren
anmodes om efter Conference med de Ministre, han maatte ønske at
tage paa Raad, nærmere at forberede Udarbeidelsen af saadanne
Grundtræk, saaledes at disse kunde foreligge Statsraadet ved Notabel
sagens 2den Behandling.
Statsraadet tiltraadte Conseilpræsidentens Forslag, og Krigsministe
ren [Fibiger] lovede derefter at ville opfylde den til ham rettede An
modning, i hvilken Henseende han navnligen troede at maatte ønske
cn nærmere Conference med Justitsministeren og Grev Moltke-Nüt
schau, hvortil disse begge erklærede sig villige.
Mødet blev derpaa hævet.

A.W. Moltke.
/ J. Liebe.

Møde i statsrådet tirsdag d. 12. august 1851.

Aar 1851, den 12te August, var Statsraadet samlet. Alle Medlemmer
vare tilstede. Grev Reventlow-Criminil var ligeledes nærværende. Pro
tokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Udenrigsministeren [Reedtz] forelæste en Svar-Depeche fra den
fungerende chargé d’affaires i Petersborg i Anledning af den Instruc
tion, der, som Statsraadet bekjendt, var ham givet med Hensyn til den
Passus i Warschauer-Protokollen, som tillægger Prinds« Christian
selvstændige Arverettigheder.
Minister Bardenfleth bemærkede, at ligesom han paa den ene Side
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ansaae det for at være af høieste Vigtighed, at det snart kunde blive
muligt at regjere i Slesvig uden Beleiringstilstand, saaledes troede han
paa den anden Side, at den eneste Maade, hvorpaa det kan naaes at
bringe det til, at Beleiringstilstanden ganske kan undværes, og den
normale Tilstand igjen kan indføres, vil være aldeles at berøve Oprørs
partiet Haabet om, at dets Planer kunne lykkes, og at det hertil vil bi
drage betydeligt at forøge den militære Styrke i Sydslesvig. Idet han
derfor stillede det Andragende, at det maa komme under Statsraadets
Overveielse, om ikke den nu i Slesvig værende Militærstyrke skal for
øges, tilføiede han, at en saadan Forøgelse, hvorved man tillige opnaaede at have i Sydslesvig en temmelig betydelig Troppestyrke til even
tuel Assistance i Holsten, vel neppe, naar den skete nu, vilde vække
Betænkelighed fra Udlandets Side, men at dette derimod maaskee
kunde blive Tilfældet, naar Troppeforøgelsen udsættes til det Øieblik,
da den skulde bruges i Holsten. Han bemærkede derhos tillige, at, som
han allerede havde havt Leilighed til at meddele Statsraadet, vilde det,
naar Stillingen ikke snart forandredes ved, at Kongens Autoritet gjenoprettes i Holsten, gjøres nødvendigt igjen at skjærpe Beleiringstil
standen i Slesvig; og skjøndt en stor Del af den Frygt for Rivninger,
han havde havt for den nærmeste Fremtid, nu var bleven fjernet der
ved, at Krigsministeren havde lovet at træffe Foranstaltning til, at det
Mandskab, som tidligere havde tjent i Insurgentarmeen, og som var
blevet indkaldt til nu at gjøre Tjeneste ved Troppeafdelingerne i Sles
vig, blev sat til Tjeneste i Kongeriget, saa at de 6000 Mand, der nu udgjøre Troppestyrken i Slesvig, udelukkende bliver Folk, der ikke have
tjent i Insurgenthæren, vilde man dog ved denne Foranstaltning, ihvor
betydeligt den end vilde hjælpe til at vedligeholde Ro og Orden, ikke
komme noget Skridt videre frem mod det Formaal, man maa have:
nemlig at hæve Beleiringstilstanden. Iøvrigt antog han vel, at man
kunde vente med at forøge Troppestyrken, indtil Høsten er forbi, men
der vilde jo ogsaa altid gaae nogen Tid med at træffe de fornødne
Forberedelser.
Udenrigsministeren [Reedtz] bemærkede, at saameget han end øn
skede, at man undgik enhver vexatorisk Forholdsregel, saa langt var
han dog fra at fraraade, at man er beredt paa visse Eventualiteter, og
at Militærstyrken i Slesvig bliver saaledes, at det er tydeligt, at enhver
Opstand strax vil kunne være undertrykt, og at enhver Indgriben fra
Tydsklands Side vil føre til Complicationer, og han troede derfor, at
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det vilde i politisk Henseende være yderst hensigtsmæssigt, at en For
øgelse af Troppestyrken i Slesvig præpareres og indtræder efterhaanden, saa at det ikke kommer til at see ud som en Provocation.
Efterat endnu Finantsministeren [Sponneck] havde fremhævet Vig
tigheden af, at ved de Foranstaltninger, der træffes, det oeconomiske
Hensyn tages tilbørligt i Betragtning, forsaavidt Maalet kan naaes paa
forskjellige Maader, kom Statsraadet til det Resultat, at man for Øie
blikket skulde indskrænke sig til at lade det Mandskab, der har tjent
i Insurgenthæren, blive sat til Tjeneste i Kongeriget, og at det skulde
være forbeholdt senere Overveielse, om den hidtilværende numeriske
Troppestyrke i Slesvig skal forøges, men at dog allerede nu Krigsmi
nisteren maatte have for Øie, at cn saadan Forøgelse kan blive nød
vendig.
Behandlingen af Notabelsagen blev derpaa fortsat.
Med Hensyn til den 2dcn Passus i Planens Artikel 1 bemærkede
Justitsministeren [Scheel], at medens Udkastet forudsætter som en
Nødvendighed, at der i det Øieblik, Projectet bringes til Virkelighed,
skal være tilveiebragt Overensstemmelse i de i denne Passus omhand
lede Forhold, have Notablerne tænkt sig Muligheden af, at en saadan
Overensstemmelse ikke kunde blive tilveiebragt, idet man er gaaet ud
fra, at de paagjældende Love maatte forelægges for de forskjellige
Landsdeles Organer, og at disse muligen ikke kunde blive enige; og
for at da Planen ikke skal være bunden til Noget, som maaskee ikke
kan naaes, syntes det Notablerne, at der nødvendigen maatte gjøres
den Forandring, at det kommer til at hedde, at overensstemmende
Handels- og Skibsfartssystem osv. skal saavidt muligt søges tilveie
bragt mellem Holsten og Danmarks Rige, med Hensyn til hvilket sid
ste det utvivlsomt ligger i Planen, at Kongeriget og Slesvig skulde have
det selvsamme System i de paagjældende Anliggender, saaledes som
Tilfældet allerede fortiden er. Hvad dernæst angaaer den af Notablerne
til Slutningen af den nævnte Passus i Udkastet føiede Bestemmelse
om, at Overensstemmelsen i Told- og Postsager skal søges opnaaet
paa conventionsmæssig Maade, da bemærkede Justitsministeren, at
denne Tilføining har Hensyn til den 2den Passus i Udkastets Artikel
3, hvilken Passus Notablerne af de i Betænkningen nærmere udvik
lede Grunde have troet helst at maatte bortfalde, og at man ved Ordet
»conventionsmæssig« kun har tænkt sig en Overenskomst tilveiebragt
ved Love, som forelægges de forskjellige Organer og kun gjældende
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for et bestemt Tidsrum, efter hvis Udløb Lovgivningsmagtens Frihed
maa vende tilbage, forsaavidt Overenskomsten ikke forinden fornyes.
Finantsministeren [Sponneck] bemærkede, at Meningen af Udka
stet har været, at der samtidigt med Projectets Træden i Kraft skulde
gives organiske Love for de i den paagjældende Passus omhandlede
Forhold, saa at Overensstemmelsen i disse Forhold skulde være til
stede i det samme Øieblik, Projectet blev til Virkelighed, og han
maatte for sit Vedkommende erkjende, at hans Tanke havde været, at
Kongen ved et Magtsprog skulde give disse Love, da han troede, at det
ellers ikke vilde gaae med at tilveiebringe Overensstemmelsen. Men
han havde imidlertid ikke dengang antaget, at Modstanden i Holsten
vilde efter Pacificationen være saa stor, som den nu har vist sig, og
han troede navnligen, at i Øieblikket er der i hele Holsten en stor Opi
nion imod at slutte sig til det dansk-slesvigske Toldsystem uden saa
danne Forandringer, som den danske Regjering paa ingen Maade kan
gaae ind paa. Han mente derfor nu, at Tanken om, at Kongen skulde
indføre den omhandlede Overensstemmelse ved et Magtsprog, maatte
opgives, og at man hellere maatte stille en saadan Overensstemmelse i
Udsigt som Noget, der skal søges opnaaet, end saaledes som Udkastet
strax fra Begyndelsen slaae de paagjældende Forhold fast og hemme
den frie Bevægelse i Lovgivningen. Ligesom han imidlertid dog i det
Hele ikke kunde finde den Maade, hvorpaa den omhandlede Passus var
af Notablerne foreslaaet affattet, heldig, idet han navnlig frygtede for,
at den maaske vilde kunne have til Følge, at den paagjældende Over
ensstemmelse aldrig kommer istand, saaledes fandt han ogsaa Ud
trykket »conventionsmæssig« uheldigt, da det ikke passer paa det blan
dede personal- og real-unionelle Forhold, hvori Holsten efter Planen
skal staae; og han havde derfor tænkt sig, at hiin Passus maaske
kunde omredigeres saaledes, at det udtales, at det er Hensigten at ind
føre Overensstemmelse i de omhandlede Forhold, og at det hele Punk
tum om, at Overensstemmelsen i Told- og Postsager søges opnaaet paa
conventionsmæssig Maade, bortfalder.
Grev Moltke-Nütschau bemærkede, at han maatte aldeles holde sig
til Udkastet og saaledes forudsætte, at overensstemmende Toldvæsen
osv. skal være bragt istand, inden Projectet træder ilive, thi skulde
Spørgsmaalet om Tilveiebringelse af Overensstemmelse i de paagjæl
dende Forhold være aabent, saaledes som Notablernes Indstilling gik
ud paa, vilde det aldrig ske, at Overensstemmelsen kom istand. Vel
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troede han med Finantsministeren, at Stemningen i Holsten er imod
det dansk-slesvigske Toldsystems Udvidelse til dette Hertugdømme,
men paa den anden Side er Opinionen i hele Hertugdømmet for, at
Toldgrændsen ved Eideren hæves, og der vil i hvert Fald vistnok være
Tid nok til at lade Sagen gaae den lovlige Vei: først at forelægge den
for Holstens Provindsialstænder. At Kongen da derefter maatte kunne
uafhængig af Grundloven og Rigsdagen hæve Toldgrændsen ved Eide
ren, ansaae han for ligefrem at følge af, at Kongen endnu er Souveræn
i Slesvig.
Cultusministeren [Madvig] bemærkede, at han ikke kunde lade
Paaberaabelsen af Hans Majestæts Souvcrænitet i Slesvig gjælde, thi
vel er Kongen i Øieblikket Souveræn i dette Hertugdømme, men han
har udtrykkelig erklæret, at han vil opgive sin Souverænitet, og han
kan ikke som Hertug af Slesvig benytte sin souverænc Ret til at for
andre Ting, som ere vedtagne af den danske Rigsdag. Hans Majestæt
kan derfor heller ikke, naar Grundloven skal bestaae, med Forbigaaelse
af Rigsdagen hæve uden videre Toldgrændsen ved Eideren og drage et
større Distrikt ind under Toldsystemet, thi det er under den Forud
sætning, at der skal bestaae en Toldgrændse ved Eideren, at Hans
Majestæt har i Forening med den danske Rigsdag ved Lov hævet Told
grændsen ved Kongeaaen og ordnet Toldforholdene. Vilde Kongen be
nytte sin souveræne Magt i Slesvig til uden at spørge Rigsdagen at
hæve Toldgrændsen ved Eideren, da var Forudsætningen for den af
Rigsdagen vedtagne Lov om de danske Toldforhold borte, og det maatte
da staae til Rigsdagen at lade denne Lov gaae tilbage og igien lægge
Toldgrændse ved Kongeaaen. Men idet han saaledes ikke kunde ansee
Kongen formaliter berettiget til at hæve Toldgrændsen ved Eideren
og alligevel erklære den danske Rigsdag bunden ved den Lov, som er
givet under Forudsætning af denne Toldgrændse, haabede han paa den
anden Side ganske sikkert, at der fra Rigsdagens Side ikke vilde, naar
den blev spurgt, gjøres den mindste reelle Vanskelighed imod, at
Toldgrændsen ved Eideren hæves, og Holsten slutter sig til det dansk
slesvigske Toldsystem.
Finantsministeren [Sponneck] erklærede sig aldeles enig i, hvad
Cultusministeren havde yttret.
Indenrigsministeren [Tillisch] fandt sig ved, hvad Cultusministe
ren havde yttret, foranlediget til at gjøre den Bemærkning, at ligesaa
vist som Kongen ikke tør benytte sin Souverænitet i Slesvig til at
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bevirke Forandringer i Grundloven for Danmark, ligesaa vist bør paa
den anden Side ikke denne Grundlov, fordi den nu eengang er bleven
givet saa tidligt, kunne være til Skade for Slesvig, og der vil altsaa
heller Intet være til Hinder for, at Kongen, naar han finder det hen
sigtsmæssigt, hæver Toldgrændsen ved Eideren, kun at det da maa
staae til Danmark selv at afgjøre, om det igjen vil have en Toldgrændse ved Kongeaaen eller ikke.
Efterat det endnu var fra flere Sider blevet udhævet, at den om
handlede Passus i Artikel 1, baade saaledes som den er redigeret i
Udkastet, og saaledes som den af Notablerne er foreslaaet affattet, er
forbundet med Ulemper, i hvilken Henseende det navnlig blev bemær
ket, at der i den sidste Affatning synes at ligge, at der absolut bliver
en Forskjel i de paagjældende Forhold, og efterat Justitsministeren
[Scheel] i Anledning af de Erindringer, som fra forskjellige Sider
gjordes imod Udtrykket »conventionsmæssig« havde yttret, at han for
sit Vedkommende ikke kunde have Noget imod, at hele det af Notab
lerne foreslaaede sidste Punktum udgik, da hvad det indeholdt ikke
behøvede specielt at udtales, sluttedes Discussionen over den omhand
lede Passus.
Med Hensyn endelig til den sidste Passus i Planens Artikel 1 be
mærkede Grev Moltke-Nütschau, at en Deling af den allerede bestaa
ende Statsgjæld let kunde virke skadeligt for Crediten, og at Erfarin
gen derfor ogsaa havde vist, at næsten aldrig en saadan Deling finder
Sted, uden at den ene af Parterne lider uretfærdigt derved. Han maatte
derfor ogsaa især af disse Grunde være imod, at en Deling af den be
staaende Statsgjæld skal finde Sted, og en slig Deling vilde i hvert
Fald kun kunne ske ad forfatningsmæssig Vei.
Finantsministeren [Sponneck] erindrede i denne Anledning, at den
paagjældende Passus heller ikke gaacr ud paa, at en Deling af den be
staaende Statsgjæld nødvendigvis skal finde Sted, men kun paa, at en
Opgjørelse skal ske, og en saadan maatte ogsaa, naar man holder sig
til de Bestemmelser, den følgende Artikel i Planen indeholder, ansees
for absolut nødvendig, inden den nye Forfatning træder i Kraft. Den
Maade, hvorpaa hiin Passus var i Notabelbetænkningen foreslaaet affat
tet, maatte og af den Grund væsenlig foretrækkes for Udkastet, at dette
kun indeholder to Alternativer, medens de af Notablerne i Forslag
bragte Udtryk kunne passe paa alle de forskjellige Maader, som man
kan tænke sig valgte med Hensyn til det omhandlede Forholds Ord-
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ning: enten f. Ex. at kun den indenlandske Gjæld deles, og at Dan
marks Rige overtager hele den udenlandske Gjæld, imod at der fra
Holsten aarlig betales et vist contraktmæssigt Beløb, eller at Bestyrel
sen, Forrentningen og Amortisationen af den hele bestaaende fælleds
Statsgjæld henlægges under en egen Autoritet, som til det Øiemed do
teres med en vis bestemt Sum o. s. fr. Forsaavidt derhos den paa
gjældende Passus bestemmer, at den paa Holsten faldende Byrde skal
fastsættes efter en paa Folkemængden grundet Fordeling, maatte han
endnu bemærke, at dette var for Holsten den billigste Maalestok, der
kunde vælges.
Hvad dernæst angaaer Planens 2den Artikel, da gjorde GrevMoltkeNütschau med Hensyn til dennes 1ste Passus den Bemærkning, at
Holsten ikke kan siges at udgjøre en Del af det tydske Forbund, da
dette efter Forbundsakten cr et Forbund af Fyrster, men at det correkte med Wiener-Slutningsakten og Forbundsakten stemmende Ud
tryk er, at Kongen er for Holsten Medlem af Forbundet, og dette Ud
tryk burde derfor bruges i hiin Passus, saaledes som ogsaa en Minori
tet i Notabelforsamlingen havde foreslaaet. Hvorfor han især lagde
Vægt paa denne Forandring var, at Holsten, naar det stilles som en
Del af Forbundet, er bemyndiget til at sende Repræsentant til For
bundsdagen, medens det derimod alene er Kongen som Medlem af
Forbundet, hvem denne Bemyndigelse tilkommer.
I Overensstemmelse med det saaledes Bemærkede blev det fra flere
Sider udtalt, at den paagjældende Passus burde affattes paa den af
Grev Moltke-Nütschau nævnte Maade.
Imod den Maade, hvorpaa den 2den Passus i Artiklen er af Notab
lerne foreslaaet affattet, og som kun indeholder en reen Redaktionsfor
andring, der sigter til større Tydeliggjørelse af, hvad der allerede lig
ger i Udkastet, fandt Ingen Noget at bemærke.
Mødet blev derpaa hævet.
A.W. Moltke.
/ J. Liebe.

Møde i statsrådet onsdag d. 13. august 1851.

Aar 1851, den 13de August, var Statsraadet samlet. Alle Medlem
mer vare tilstede. Grev Reventlow-Criminil var ligeledes nærværende.
Protokollen førtes af Justitsraad Liebe.
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Justitsministeren [Scheel] bemærkede, at da en Lov om Udskriv
ningen til Landkrigstjenesten for Aaret 1852 ikke havde kunnet fore
lægges den sidst forsamlede Rigsdag, fordi det i Begyndelsen af inde
værende Aar ikke med nogen Sikkerhed kunde forudsees, hvor stor
Udskrivning der vilde behøves, og da Sessionernes Begyndelse ikke vel
kan udsættes udover Midten af September Maaned, vilde det blive
nødvendigt nu at lade udgaae en foreløbig Lov om bemeldte Udskriv
ning. Han refererede derefter et Udkast til en saadan foreløbig Lov,
idet han navnlig, forsaavidt der ifølge Udkastets § 1 skal blandt dem,
der befindes utjenstdygtige til at tjene i Linien, men dog ikke erklæres
for aldeles utjenstdygtige, udskrives til den staaende Hær et Antal af
1200 Mand for at anvendes i Overensstemmelse med Værnepligtslovens
§ 33, bemærkede, at Planen af 1842, hvis Regler Krigsministeren ellers
havde været med ham enig i at holde sig i det Væsenlige til, vel ikke
omtaler denne Slags Udskrivning, der før Krigen eiheller har fundet
Sted, men at han dog, da Værnepligtsloven af 12te Februar 1849 Intet
indeholder om, at der i Fredstid ikke skal udskrives af den paagjældende Klasse, havde troet at maatte opfylde Krigsministerens Forlan
gende om denne Udskrivning, hvis Nødvendighed det imidlertid selv
følgelig maatte blive Krigsministerens Sag at godtgjøre for Rigsdagen.
Statsraadet fandt Intet at erindre imod, at Justitsministeren fore
lægger Hans Majestæt den ommeldte foreløbige Lov til allerhøieste
Underskrift.
Udenrigsministeren [Reedtz] forelæste en Depeche fra den danske
Gesandt i London. I Anledning af, hvad denne Depeche indeholdt om,
at Lord Palmerston havde for Gesandten udtalt sig om, hvor heldigt
det vilde være for Danmark, hvis Augustenborgerne vilde for deres
Arveprætensioner lade sig affinde med Penge, bemærkede Grev MoltkeNütschau, at det var meget farligt, om den Anskuelse skulde blive her
skende hos de fremmede Magter, at det maatte ansees som et heldigt
Resultat, naar Augustenborgerne bragtes til at lade sig affinde med en
Erstatning, thi Augustenborgerne have ingen Arveret, og der kan altsaa
heller ikke være Tale om nogen Affinding for deres Arveprætensioner.
Om der af særdeles Kongelig Naade maatte blive givet dem et Penge
beløb, var en ganske anden Sag, men paa nogensomhelst Maade at anerkjende, at de have nogen Arverettighed og noget derpaa grundet Krav
paa Erstatning, maatte man særdeles vogte sig for, og han riide derfor
ansee det forsigtigst, at Gesandten i London blev instrueret at oplyse
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Lord Palmerston om den Vildfarelse, hvori han i den omhandlede
Henseende var.
Statsraadet var enigt i, hvad Grev Moltke-Nütschau havde yttret, og
Udenrigsministeren [Reedtz], der iøvrigt ikke troede, at der var Grund
til at lægge nogen særdeles Vægt paa de ved den paagjældende Leilig
hed faldne Yttringer med Hensyn til Augustenborgerne, erklærede at
ville tilskrive Gesandten i London i den antydede Retning.
Behandlingen af Notabelsagen blev derefter fortsat.
Med Hensyn til Planens 3die Artikel bemærkede Grev Moltke-Nüt
schau, at saaledes som han havde tænkt sig Planen gjennemført, maatte
der være et særegent Regjeringsorgan for hele Monarkiet, et Statsraad
hvori de Ministre, hvem de for hele Monarkiets fælleds Anliggender
vare underlagte, havde Sæde, og hvor Drøftelsen af disse fælleds Anlig
gender fandt Sted. Foruden disse Ministre, der vare Ministre for hele
Monarkiet og ikke specielt danske Ministre, vilde der da være danske,
slesvigske og holstenske Ministre, hvem de særegne Anliggender vare
underlagte.
Justitsministeren [Scheel] bemærkede, at han havde opfattet Sagen
ganske anderledes. Den Notablerne forelagte Plan er nemlig, da en
Minister umuligt kan være ansvarlig for forskjellige Repræsentationer,
gaaet den Vei, at Holsten med Hensyn til de for det hele Monarki
fælleds Anliggender skal give et eengang for alle fastsat aarligt Penge
bidrag, men aldeles ikke skal have nogen Del i disse Anliggenders
Bestyrelse, som i det Hele skal være underlagt de vedkommende alene
for den danske Rigsdag ansvarlige danske Ministre. Disse Ministre i
Forening med de øvrige danske Ministre (Ministeren eller Ministrene
for Hertugdømmet Slesvig derunder indbefattet) udgjøre Statsraadet,
og naar i dette forhandles Sager, som angaae Monarkiet i dets Helhed,
altsaa ikke blot de i Planens Artikel I nævnte fælleds Sager, men naar
den i samme Artikel omhandlede Overensstemmelse i visse Forhold er
tilveiebragt, da ogsaa Sager vedkommende disse, tiltræder Holstens Mi
nister eller Ministre Statsraadet og har Sæde og Stemme deri. Dette
have ogsaa Notablerne antaget at være Planens Mening, hvilket de have
antydet i Artikel 2, 3die Passus med Udtrykket >de den danske
Rigsmagt (d. e. den, som omfatter Danmark og Slesvig) underlagte
Fælledsanliggender«.
Finantsministeren [Sponneck] maatte være fuldkommen enig i
Justitsministerens Opfatning af Sagen, undtagen forsaavidt der dog
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kan tænkes et Tilfælde, hvor den danske Udenrigsminister kan blive
særlig ansvarlig for den holstenske Landdag, nemlig naar Holstens
specielle Forhold til Forbundet skal høre under ham, men dette vilde
rigtignok kunne undgaaes ved, at dette Forhold lægges under den hol
stenske Minister, hvilket vel turde være det Ønskeligste, da det maa
erkjendes uholdbart, at en Minister er ansvarlig for to Repræsenta
tioner.
Grev Moltke-Nütschau bemærkede yderligere, at hans Mening var,
at de Ministre, hvem de for hele Monarkiet fælleds Anliggender under
lagdes, hverken skulde være ansvarlige for den danske Rigsdag eller
for den holstenske Landdag.
Cultusministeren [Madvig] bemærkede, at Gjennemføreisen af den
af Grev Moltke-Nütschau idag udtalte Tanke vilde føre til en absolut
Bestyrelse af Staten i høieste Instants og en constitutionel Bestyrelse
for det Underordnede, idet nemlig de af ham opstillede Statsministre
(de for hele Monarkiet fælleds Ministre) ikke skulde være ansvarlige
for nogen Repræsentation, og saadan Ansvarlighed derimod kun vilde
komme til at paahvile de Fagministre, der vilde blive, men en saadan
Ordning vilde være aldeles uforenelig med Notabelprojectet og Grund
loven. Han tilføiede derhos, at da enhver Minister kun bør have Ledel
sen af sit Ministerium, idet han i de store Principer er enig med
Statsraadet, ville alle Hovedspørgsmaal angaaende de for hele Monar
kiet fælleds, de vedkommende danske Ministres Bestyrelse underlagte,
Forhold blive foretagne i Statsraadet og herved faaer Holsten, som det
i det Hele er ham magtpaaliggende sker sin Ret og i ingen Maade
underordnes igjennem sin Minister (eller sine Ministre, hvis der bliver
flere end een holstensk Minister), som i alle saadanne Sager tiltræder
Statsraadet, Control med hiine Forholds Bestyrelse, men ligesom det i
det Hele ikke kan undgaaes, at Monarkiets Tyngdepunkt, der maa ligge
eetsteds, ligger i Kongeriget som Monarkiets Kjærne, saaledes kan der
heller ikke være Tale om, at den eller de holstenske Ministre skulde i
de Sager, hvori de tiltræde Statsraadet, have en Curialstemme.
Conseilpræsidenten [Moltke] erindrede om, at en Ordning af Monar
kiet, hvorefter der blev enten en souveræn Bestyrelse af de fælleds
Anliggender eller en fælleds constitutionel Repræsentation for disse,
vilde være stridende mod de Forudsætninger med Hensyn til Grund
loven og Notabelprojectet, under hvilken det nærværende Ministerium
er traadt sammen.
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Udenrigsministeren [Reedtz] maatte dog bemærke, at det ved Mini
steriets Dannelse blev udtrykkelig udtalt, at man kunde komme til paa
Grund af Notabelprojectet at foretage Forandringer i Grundloven ad
forfatningsmæssig Vei, og ene og alene at ville gaae ud fra at til
lempe Projectet efter Grundloven, saaledes som Notablernes Majori
tet i deres Betænkning have fornemmelig gjort, er at underordne det
hele Monarki den danske Grundlov, og det er en faktisk Opgivelse af
Holsten.
Cultusministeren [Madvig] troede, at det, naar Talen var om at
maatte komme til at andrage paa Forandringer i Grundloven, var nød
vendigt at tænke paa, om det vilde være muligt at faae de Forandrin
ger, man har for Øie, gjennemførte ad forfatningsmæssig Vei, og at
man derfor maatte gjøre sig klart, hvad der ligger indenfor Begrebet
af Modificationer, som kunne bestaae med Grundlovens Væsen, og
hvad der ikke kan indbefattes under dette Begreb. Det laae ikke i hans
Mening at ville udelukke enhver Forandring i Grundloven, og han var
for sit Vedkommende paa ingen Maade utilgjængelig for endogsaa
betydelige Forandringer i den, men han troede, at man skuffede sig,
naar man antog, at det paa ingen Maade skulde være muligt at opnaae
ad forfatningsmæssig Vei saadanne Forandringer som Unddragelse af
store Administrationsgrene fra den constitutionelle Control. Noge Andet
var, om det skulde komme dertil, at det blev en politisk Nødvendighed
for Kongen at suspendere Grundloven for uafhængig af den at kunne
ordne Monarkiet.
Grev Moltke-Nütschau maatte bemærke, at da det, saaledes som
det er in confesso, vilde være aldeles umuligt at gjennemføre det hele
Notabelproject uden Modificationer i Grundloven, saa antog han, at
der kun er at spørge om, hvilken Ordning af Monarkiet der indenfor
dette Project som Udgangspunkt er den vigtigste, uden at man skulde
holde sin Overbevisning om Nødvendigheden af en Forandring i Pro
jectet tilbage af Frygt for, at Rigsdagen ikke vilde være enig i den
Modification i Grundloven, som Forandringen vilde gjøre nødvendig,
men som jo forresten kun kunde ske ad forfatningsmæssig Vei. Han
vilde derfor ogsaa uafhængigt af noget Hensyn til Rigsdagens even
tuelle Mening gjøre de Forslag til Forandringer i Projectet, som han
efter sin Overbevisning ansaae for at være til Fædrelandets Gavn.
Vilde man iøvrigt holde paa Grundloven uforandret, saa var der jo den
Vei at gaae med Hensyn til Monarkiets Ordning: at stille Danmark og
25
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Slesvig paa den ene Side og Holsten og Lauenborg paa den anden Side
i reent personligt Unionsforhold til hinanden; for sit Vedkommende
vilde han ikke have det Mindste herimod, men noget Andet var, om
det ligeoverfor Udlandet vilde kunne lade sig gjøre.
Udenrigsministeren [Reedtz] bemærkede i Anledning af, hvad
Cultusministeren havde yttret, at det var netop en Frygt, som havde
foresvævet ham, at det skulde komme dertil, at Kongen blev nødt til
at suspendere Grundloven. Dette antog han for at ville være det største
Onde, og han mente derfor, at man burde søge at forebygge det; men
han troede tillige, at, hvis man, saaledes som Notablernes Majoritet vil,
med Hensyn til Ordningen af Monarkiet sætte Grundloven som det
Væsenligste, vil det netop være i høi Grad farligt for Grundlovens Bestaaen og for Landet.
Justitsministeren [Scheel] bemærkede, at det var ham aldeles ubekjendt, at Notablernes Majoritet havde lagt det af Udenrigsministeren
betegnede Synspunkt til Grund og kun søgt at tillempe Projectet efter
Grundloven; de Forandringer, som Majoriteten havde foreslaaet i Pro
jectet, vare ikke motiverede ved noget Hensyn til at undgaae Modi
ficationer i Grundloven, men de vare begrundede i deres egen Nødven
dighed.
Cultusministeren [Madvig] bemærkede i Anledning af, hvad Uden
rigsministeren havde yttret, at den Vei, Statsraadet efter de givne
Forudsætninger maa bevæge sig paa, er betegnet af Grundloven og det
Notablerne forelagte Project i Forening og ikke af noget af disse To
eensidigt. Med Hensyn til, hvad Grev Moltke-Nütschau havde anført,
maatte han dernæst erindre, at det Notablerne forelagte Project er i
dets Hovedrod baseret paa en unionel Grundtanke, og at dets Bestem
melser ogsaa klart vise ikke et Monarki i den almindelige Betydning
af dette Ord, men et Monarki som stærkt nærmer sig Unionsbegrebet,
thi hvor der er opstillet to forskjellige besluttende Repræsentationer, og
hvor der altsaa er to Udtryk for Statsvillien, som kun finde deres
Samling i Landsherren, men forresten dele sig, der er væsenlig en
Union tilstede, skjøndt denne Union forresten efter Projectet er en
meget nærmere end f. Ex. imellem Norge og Sverrig.
Finantsministeren [Sponneck] ytrede, at da Notabelprojectet har
to Sider: den monarkiske ligeoverfor Udlandet og den unionelle med
Hensyn til de indre Forhold, er man ikke berettiget til at forlange, at
det monarkiske Princip skal i det Hele være det principiale, og til af
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Projectet at udlede nogen Nødvendighed for til Fyldestgjørelse af Mo
narkiets Eenhed at skabe for de fælleds indre Anliggender en fælleds
Rigsmagt istedetfor at henføre dem under Personal-Unionens Idee.
Greu Moltke-Nütschau bemærkede, at der kan være forskjellige
Meniger om, hvorvidt det i Monarkiets Interesse er nødvendigt at have
mange eller faa Fælledsanliggender, men at de Anliggender, der skulde
være fælleds, nødvendigen maae unddrages Rigsdagens og Landdagens
Omraade, idet han ansaae det aldeles umuligt, at disse to lovgivende
Forsamlinger kunde have besluttende Myndighed i de herhenhørende
Sager. Det kom derfor an paa, om man for alle Fælledsanliggendemes
Vedkommende vilde give Slip paa en Del af det constitutionelle Prin
cip og i den Retning modificere Grundloven; vilde man ikke det, og
kunde man paa den anden Side heller ikke underlægge disse Anliggen
der en fælleds Repræsentation for hele Monarkiet, maatte man opgive
Monarkiets Styrke og opstille en reen Personal-Union mellem Holsten
og Danmark, og han begreb ogsaa meget godt den Mening, at Danmark,
saaledes som Forholdene ere, ikke kan have Noget med Holsten at
bestille, videre end hvad et rent personal-unionalt Forhold medfører.
Finantsministeren. [Sponneck] bemærkede, at en saadan Voldgivelse af de vigtigste constitutionelle Anliggender til Monarkens Souve
rænitet, som det vilde føre til, naar Rigsdagen skulde fraskrives al
Indflydelse med Hensyn til alle de Anliggender, som efter Grev MoltkeNütschaus Mening burde være fælleds for det hele Monarki, vilde
omtrent være det Samme som at ophæve Grundloven. En fælleds constitutionel Spidse for det hele Monarki var ligeledes aldeles uforenelig
med Grundloven og maatte i Øieblikket ansees for umulig. En Per
sonal-Union med Holsten endelig vilde de europæiske Stormagter ikke
tillade. Man var altsaa tvungen ind paa den Middelvei, som Notabelprojectet gaaer, og anden Vei troede han ikke, at der var at følge, naar
man attraaede det danske Monarkies Eenhed og Opretholdelse for
Fremtiden. Projectet vilde efter hans Mening føre til en Overgangs
periode, og det maatte da, troede han, være en Fremtid forbeholdt at
udvikle det Mellemsystem, om hvis Tilveiebringelse Spørgsmaalet nu
er, til enten en Heelstat med en fælleds constitutionel Spidse eller til
en reen Unionsstat.
Udenrigsministeren [Reedtz] maatte tilbagekalde i Erindring, at
han flere Gange i Statsraadet havde sagt, at han troede, at det ligeoverfor Udlandet vilde lade sig gjøre at opnaae Holsten stillet i et reent
25*
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Personal-Unionsforhold til Danmark, men at Bestræbelser i denne Ret
ning ikke kunde bringes i Forening med de Forpligtelser, de tidligere
Ministerier havde paataget sig, og at han ikke vilde kunne lede en
saadan Politik. Paa den anden Side maatte det imidlertid heller ikke
lades ude af Betragtningen, at der, naar Holsten stilledes i et blot
Personal-Unions Forhold til Danmark, vilde fra Udlandets Side møde
Vanskeligheder med Hensyn til den Maade, hvorpaa Slesvig fra dansk
Side paatænktes stillet til Danmark.
Grev Reventlow-Criminil antog, at det vilde være en Umulighed at
ordne Forholdene paa den Maade, som var forudsat i det Notablerne
forelagte Project, og ligesom han mente, at der laa til Grund for dette
en ikke berettiget Anskuelse om Slesvigs Stilling, saaledes troede han
ogsaa, at man oversaae, hvorledes Forholdene vilde gestalte sig i Sles
vig, og hvorledes Stemningen der vilde blive, naar Projectet kom til
Udførelse. Projectet gik ud paa et Skin-Monarki, og medens det inde
holdt en Incorporation af Slesvig, behandlede det Holsten og Lauen
borg kun som en Bisag. Han havde derfor ogsaa bestandig været imod
Projectet, og han troede heller ikke, at det let vilde være muligt at
finde et Organ for Holsten, som kunde gaae ind paa det. Hvad nu
navnlig den til Discussion foreliggende Artikel i Projectet angik, da
maatte der nødvendigen, naar der skulde være fælleds Anliggender,
ogsaa indrømmes fælleds Andel i disses Bestyrelse, og det var en stor
Ubillighed, naar specielt danske Ministre skulde have denne Bestyrelse,
og Ansvarligheden for den ligeoverfor den holstenske Repræsentation
skulde fuldkomment mangle, medens derhos den holstenske Ministers
enkelte Stemme i Statsraadet ingen Vægt vilde have ligeoverfor det
overveiende Antal danske Ministre. Under saadanne Forhold, hvor der
var den største Ulighed, var det ikke tænkeligt, at der hos Holsten
skulde være Tilbøielighed til at have fælleds Anliggender.
Finantsministeren [Sponneck] maatte modsige, at Projectet gik ud
paa en Incorporation af Slesvig; thi det kan ikke kaldes Incorporation,
naar en Statsdel sluttes til en anden paa aldeles ligeberettigede Vilkaar. Idet han iøvrigt henholdt sig til, hvad han tidligere havde bemær
ket, tilføiede han, at han ingenlunde overseer de Vanskeligheder, som
Projectet førte med sig, men Vanskeligheder undgikkes heller ikke
ved, saaledes som Grev Moltke-Nütschau havde antydet, at stille Hol
sten i et reent Personal-Unions-Forhold til Danmark; thi er et saadant
Unions-Forhold først eengang etableret, vil Holsten blive uddannet til
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cn særskilt Stat, og det vil aldrig igjen senere blive knyttet nærmere
sammen med Danmark, medens derimod efter Projectet en nærmere
Tilknytning er holdt aaben. Danmark kan ikke ønske at opgive Hol
sten, og det kan heller ikke i Øieblikket slutte det nærmere til sig, end
Projectet gaaer ud paa, men hvorfor da ikke hellere, end nu opgive
Holsten for stedse, følge den Middelvei, som Projectet gaaer, og, forsø
gende de Midler som dette indeholder til at tilknytte Holsten, oppebie,
at et roligere Tidspunkt i Europa tillader en bedre Ordning af Mo
narkiet.
Grev Moltke-Nütschau bemærkede yderligere, at han vilde Retfær
digheden. Han kunde, naar han skulde opstille en Plan for Monarkiets
Ordning, ikke bekvemme sig til at opstille en saadan, der indeholder
en Forurettelse for den ene Part, og dette fandt han ligefrem at være
Tilfældet efter Notabelprojectet, idet dette førte til en Underordning af
Holsten.
Efterat det i denne Anledning var fra flere Sider blevet fremhævet,
at det ligger klart for, at Notabelprojectet aldeles ikke har til Hensigt
at underordne Holsten, sluttedes hermed Discussionen, og
Mødet blev derpaa hævet.
A.W. Moltke.

/ J. Liebe.
Møde i statsrådet fredag d. 15. august 1851.

Aar 1851, den 15de August, var Statsraadet samlet. Alle Medlem
mer vare tilstede. Grev Reventlow-Criminil var ligeledes nærværende.
Protokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Behandlingen af Notabelsagen fortsattes.
Med Hensyn til Artikel 4, 1ste Passus bemærkede Grev MoltkeNütschau, at det ikke med Nødvendighed følger af de i denne Passus
brugte Udtryk, at Slesvig skal have et særligt Ministerium, men kun
at der under de forskjellige danske Ministerier skal for Slesvigs Ved
kommende være egne Departementer for de i Artiklen omhandlede
Anliggender. Idet han imidlertid gik ud fra, at Meningen er, at der skal
være et særligt slesvigsk Ministerium, lagde han megen Vægt paa, at
dette ikke skal have sit Sæde i Slesvig, men i Kjøbenhavn, og han
ønskede derfor dette bestemt udtalt i Planen.
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Grev Reventlow-Criminil gjorde ligeledes den Bemærkning, at det
ikke udtrykkeligt fremgaaer af Planen, at der skal være en særlig
slesvigsk Minister.
Justisministeren [Scheel] bemærkede, at deri, at Slesvig skal have
»sin egen ministerielle Bestyrelse« ligger klart, at Slesvig skal have en
særlig Minister, som ikke har andet Fag end det slesvigske, men som
indbefattes under de danske Ministre. Hvor Slesvigs særlige mini
sterielle Administration skal have sit Sæde, er uafgjort ved den No
tablerne forelagte Plan, og de have heller ikke selv udtalt sig over det
Spørgsmaal, om Ministeren for Slesvig skal med sine Bureauer opholde
sig i Kjøbenhavn eller i Slesvig; ligesaalidet som Notablerne have ud
talt sig over et andet Spørgsmaal, der ligeledes ikke er afgjort ved den
forelagte Plan: hvor nemlig den slesvigske Landdag skal holdes. Hvad
iøvrigt angik den af Notablerne foreslaaede Forandring af Udtrykket
»locale« til »underordnede«, da var den grundet deri, at hiint Udtryk
maaske kunde give Anledning til den Mening, at der skulde være en
egen Regjering i Slesvig for de slesvigske Anliggender, medens dog
vistnok den Tanke, der har skullet udtrykkes i den paagjældende Pas
sus i Artikel 4, kun har været: at baade den høiere og den lavere Ad
ministration af de omhandlede Anliggender skulde være særlig for
Slesvig.
Finantsministeren [Sponneck] mente ogsaa, at det ligger tilstræk
kelig betegnet i Planens Udtryk, at der skal være en særlig slesvigsk
Minister, og han tilføiede, at Udtrykkene vare ved Planens Udarbeidelse valgte med specielt Hensyn til at holde det Spørgsmaal aabent,
om der kun skal være een slesvigsk Minister, eller om der skal være
flere. Om Ministeren skal opholde sig i Kjøbenhavn eller i Slesvig,
ansaae han for at være et Detailspørgsmaal, som ikke behøver at afgjøres i Planen; blev der flere slesvigske Ministre, var det jo ogsaa
tænkeligt, at det kunde komme til at stille sig saaledes, at een blev i
Kjøbenhavn, og en anden opholdt sig i Slesvig. Hvad derimod angik
Spørgsmaalet om, hvor den slesvigske Landdag skal holdes, da var
dette et constitutionelt Spørgsmaal, som han ikke troede kunde holdes
aabent, og han kunde da ikke forene det med Begrebet om en egen
besluttende Landdag, at denne skulde holdes udenfor den Provinds,
for hvilken den var i Kraft.
Justitsministeren [Scheel] bemærkede, som allerede yttret, at No
tablerne havde ment, at Spørgsmaalet om, hvor Landdagen skulde hol
des, kunde staae uafgjort; men iøvrigt var der under Discussionerne
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fremkommet Yttringer om, at det kunde have sine Fordele, at Land
dagen og Rigsdagen vare samlede paa samme Sted, navnligen da de
efter Planen skulle træde sammen i alle fælleds Sager og der derfor
vilde vindes megen Tid, naar Landdagen i de Mellemrum, der ville op
staae, hvor Fælledssagerne ikke yde Stof til Behandling, kunde be
sk jæf tige sig med sine særlige slesvigske Sager.
Finantsministeren [Sponneck] troede, at det vel kunde indrettes
saaledes, at den anførte praktiske Hensigtsmæssigheds-Grund for, at
Rigsdagen og Landdagen holdes samme Sted, ikke fik saameget at
betyde; og i ethvert Fald antog han, at det mere end noget Andet vilde
blive betragtet som en Incorporation, naar den slesvigske Landdag
skulde i Kjøbenhavn behandle sine særegne Anliggender.
Grev Moltke-Nütschau ansaae det ogsaa aldeles nødvendigt, at Land
dagen maa have sit Sæde i den Provinds, for hvilken den holdes, og i
samme Retning udtalte Udenrigsministeren [Reedtz] sig.
Med Hensyn til No. 6 i Artikel 4 bemærkede Justitsministeren
[Scheel], at der i Realiteten ingen Forskjcl var imellem samme og den
af Notablerne foreslaaede forandrede Affattelse. Ordene »eengang for
alle« i den danske Text manglede i den franske Original, og det maatte
ogsaa ansees unødvendigt at fastsætte den paagjældende Bidragsqvota
eengang for alle.
Forsaavidt Notablerne havde foreslaaet, at Kirke- og Undervisnings
væsen skulde udgaae af de i Planens Artikel 4 omhandlede Anliggen
der, bemærkede Justitsministeren [Scheel], at da det var de slesvigske
Medlemmer af Forsamlingen, der selv havde andraget paa denne For
andring, og da de maatte ansees som Organ for Stemningen i Slesvig,
havde de danske Notabler, af de i Betænkningen anførte Grunde, sluttet
sig til dem, idet de Betragtninger, som med Hensyn til det paagjæl
dende Punkt maatte i Henseende til Forholdet til Udlandet kunne
gjøres gjældendc, ikke fandtes at være Notabelforsamlingen vedkom
mende. Han maatte imidlertid erkjende, at det ligeoverfor Udlandet
har sine Betænkeligheder at optage Kirke- og Undervisningsvæsenet
iblandt de fælleds Anliggender for Slesvig og Danmark; men selv hvis
Statsraadet skulde komme til det Resultat, at dette ikke lader sig gjøre,
var dog Sagen ikke dermed afgjort, thi han havde tænkt sig, at for
inden Forfatningen for Slesvig træder ilive, vilde et Udkast til den blive
forelagt en slesvigsk Forsamling, og at, hvis da denne Forsamling gik
samme Vei i den omhandlede Henseende som de slesvigske Notabler,
maatte Kirke- og Undervisningsvæsen blive fælleds.
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Finantsministeren [Sponneck] bemærkede, at der ikke for Øieblik
ket forekom ham tilstrækkelig Anledning til at fravige i den om
handlede Henseende den Notablerne forelagte Plan. Vanskeligheden for
den danske Regjering bestaaer især i at faae Ven og Fjende overtydet
om, at den ikke gaaer videre med at knytte Slesvig til Danmark, end
Nødvendigheden byder, og navnlig maa den være forsigtig med at undgaae Alt, der kunde faae Udseende af Incorporation; men netop derfor
troede han ogsaa, at det vilde være rigtigst ikke at gaae ind paa den af
Notablerne foreslaaede Forandring saameget mere, som det i de Instructioner, der i sin Tid meddeltes Fredsunderhandlerne i Berlin, var
forudsat, at Slesvigs Kirke- og Undervisningsvæsen skulde høre under
den slesvigske Minister.
Grev Moltke-Nütschau frygtede, at der aldrig vilde blive Fred og Ro,
naar Bestyrelsen af Kirke- og Undervisningsvæsenet skal være fælleds
for hele Slesvig under een og samme Minister, thi denne vilde altid
blive beskyldt for Partiskhed og være Gjenstand for en bestandig Mis
tanke og Miskjendelse enten fra den ene Side eller fra den anden. Han
troede derfor, at man maatte gaae den Vei at udvide det hidtil bestaaende
Forhold for Als, Ærø og Tørninglehn til alle de dansktalende Distrikter
af Slesvig og lægge Kirke- og Undervisningsvæsenet i den øvrige Del
af Slesvig under en Bestyrelse for sig. Han indsaae vel fuldkomment
de store Vanskeligheder, der vare forbundne hermed, men store Van
skeligheder vilde det have, hvorledes man end ordnede Sagen, og idet
man dog nødvendigen maatte stræbe hen til, at Nationalitetsstridig
hederne i Slesvig kunde bringes til at ophøre, troede han, at det for
saameget som muligt at fjerne Anledning til Rivninger imellem de to
forskjellige Nationaliteter vilde være nødvendigt at ordne Forholdet
paa den af ham nævnte Maade, saaledes at Kirke- og Undervisnings
væsenets Bestyrelse henlægges for Slesvigs dansktalende Distrikters
Vedkommende under den danske Cultusminister (men at denne for sin
Bestyrelse er ansvarlig for den slesvigske Landdag, under hvis Omraade
ogsaa Lovgivningsvæsenet med Hensyn til denne Branche maa høre)
og, forsaavidt den øvrige Del af Slesvig angaaer, under det slesvigske
Ministerium. Sluttelig bemærkede han, at han ikke kunde finde, at en
saadan Ordning af Forholdet vilde indeholde nogen sær væsenlig Afvi
gelse fra Planen.
Indenrigsministeren [Tillisch] ansaae det umuligt at gjøre en saa
dan Deling, som Grev Moltke-Nütschau havde bragt i Forslag, ligesom
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han i det Hele troede, at enhver Deling vilde være upraktikabel; og af
samme Mening erklærede Minister Bardenfleth sig.
Grev Moltke-Nütschau bemærkede yderligere, at hvad han havde
foreslaaet kun gik ud paa en Udvidelse af det Forhold, som allerede
for en Del existerer.
Cultusministeren [Madvig] yttrede, at der med Hensyn til det fore
liggende Forhold, hvis Ordning han maatte erkjende at have sine overmaade store Vanskeligheder, forekom ham at være Meget, som nødvendigen leder hen paa en Deling, men at han tænkte sig denne udført
paa cn anden Maade end den af Grev Moltke-Nütschau nævnte, saa
ledes nemlig, at alle Lovgivningssager vedkommende Slesvigs Kirkeog Undervisningsvæsen henlægges under den slesvigske Landdag, men
at Bestyrelsen af Kirke- og Undervisningsvæsenet bliver fælleds for
Slesvig og Danmark, saaledes at den samme Minister, der har Bestyrel
sen af det danske Kirke- og Undervisningsvæsen faaer en SpecialPortefeuille for det slesvigske Kirke- og Undervisningsvæsen, for hvis
Bestyrelse han bliver ansvarlig for den slesvigske Landdag. At gjøre
Kirke- og Undervisningsvæsen i det Hele til et Fælledsanliggende for
Danmark og Slesvig, saaledes at det kom ind under Rigsdagens Omraade, turde han ikke stemme for, thi han troede ikke, at man vel
kunde unddrage den slesvigske Landdag Del i Lovgivningsmagten for
denne Branche, men heraf ansaae han det ikke som nogen nødvendig
Følge, at dette Anliggende, med Hensyn til hvilket der dog egenlig ikke
finder nogen provindsiel Eiendommelighed Sted, henlægges under den
slesvigske Minister, hvorimod han troede, at dets Bestyrelse kunde
overdrages den samme Minister, der har det danske Kirke- og Under
visningsvæsen under sig, men som da maatte have en tydsk Expedient
eller Departementschef. Men iøvrigt oversaae han ingenlunde de Van
skeligheder, som det navnlig med Hensyn til større kirkelige Organi
sationer kunde have for Ministeren, at der for dette Anliggende bliver
en delt Lovgivningsmagt.
Udenrigsminisetren [Reedtz] yttrede, at han, idet han saameget
som Nogen ønskede, at Nationalitetsstridighederne maatte ophøre i
Slesvig, var af den Mening, at i Fremtiden alt herhenhørende bør blive
et indre slesvigsk Anliggende, som afgjøres i Slesvigs eget Skjød uden
Indblanding enten fra dansk eller fra tydsk Side.
Grev Reventlow-Criminil erklærede sig med Hensyn til Kirke- og
Undervisningsvæsenet for den Notablerne forelagte Plan, idet han
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fandt, at man, naar Slesvig skal have en besluttende Landdag, ikke
kan unddrage dette Anliggende fra denne, ligesom han heller ikke
troede, at man i Slesvig vilde finde sig tilfreds med, at det skete.
Indenrigsministeren [Tillisch] troede, at det i Øieblikket vilde være
det Rigtigste i den omhandlede Henseende at lade det have sit For
blivende ved Udkastet, da han antog, at som Forholdene nu ere, den
slesvigske Minister ikke kan lade sig skille ved Bestyrelsen af Kirkeog Undervisningsvæsenet, ligesom han ogsaa mente, at der i Notabler
nes Indstilling indeholdtes ligeovcrfor Udlandet en altfor betydelig
Afvigelse fra Planen.
Ved Planens 5te Artikel bemærkede Grev Moltke-Nütschau, at han
maatte komme tilbage til, hvad han altid havde tænkt sig: at de For
hold, der skulde være fælleds for Danmark og Slesvig, skulde være
fælleds for hele Monarkiet, og at der for dem ingen constitutionel Besty
relse skulde være. Han troede heller ikke, at det var muligt, at de to
forskjellige Nationaliteter i Slesvig kunde, saaledes som Planen tilsiger,
stilles paa fuldkommen lige Fod, naar den slesvigske Landdag skulde
træde sammen med den danske Rigsdag, thi han antog ikke, at Hen
sigten var, at begge Sprog skulde kunne tales i den saaledes forenede
Repræsentation.
Efterat det i denne Anledning var af Finantsministeren [Spon
neck] blevet udtalt og i Statsraadet almindeligen erkjendt, at Planens
Mening er, at det maa staae den slesvigske Landdags Medlemmer, naar
de træde sammen med Rigsdagen, frit for at tale tydsk, bemærkede
Grev Moltke-Nütschau yderligere, at ialtfald dog Forretningssproget
nødvendigvis maatte være dansk, og at naar det maa indrømmes, at
det deraf, at begge Nationaliteter skulde stilles paa fuldkommen lige
Fod, er en Følge, at der paa den slesvigske Landdag maa være to For
retningssprog, saa kan ikke hiin fuldkommen Paritet siges at være
tilstede, naar den slesvigske Landdag skal deltage i den danske Rigs
dag, hvor Forretningssproget ikke er blandet. Han yttrede dette, ikke
fordi han attraaede nogen Forandring i denne sidstnævnte Henseende,
men fordi hiin Mangel paa fuldkommen Paritet imellem de to Nationa
liteter, som vilde finde Sted, naar den slesvigske Landdag skulde del
tage i den danske Rigsdag, var eet af hans Argumenter foruden de
mange flere, imod at der for Slesvig og Danmark bliver flere fælleds
Anliggender end for Holsten og Slesvig og Danmark, og for at Fælleds
anliggenderne for det hele Monarki hverken kunne komme under
Rigsdags eller Landdags Omraade.
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Justitsministeren [Scheel] bemærkede, at enhver Sætning, der er
saa almindelig som den i Planen opstillede angaaende begge Nationali
teters lige Berettigelse, hvilken Bestemmelses af Notablerne foreslaaede
Omflytning fra Artikel 4 til en ny Artikel 6 kun havde sin Grund i
den med Hensyn til Kirke- og Undervisningsvæsenet skete Forandring,
maa forstaaes med sine uundgaaeligen nødvendige Indskrænkninger,
og at naar man vilde urgere Sætningen aldeles strengt, vilde den aldrig
kunne gjennemføres. Han troede, at naar de slesvigske Landdags Med
lemmer havde Ret til at tale tydsk paa Rigsdagen, og denne Ret havde
man ogsaa i Notabelforsamlingen tænkt sig, at de maatte have, saa
vare de i det Væsenlige satte paa lige Fod med de danske Rigsdagsmænd, og han antog heller ikke, at der vilde med Hensyn til Anven
delsen af begge Sprog møde den allermindste praktiske Vanskelighed,
skjøndt jo vistnok det danske Sprog maatte være det egenlige Forret
ningssprog.
Cultusministeren [Madvig] maatte ogsaa bemærke, at med Hensyn
til Slesvig en fuldkommen Ligelighed for begge Sprog ikke havde existeret nogensinde, thi officielt havde det danske Sprog dog havt en vis
Forrang.
Grev Reventlow-Criminil holdt for, at Retfærdigheden ikke skete
Fyldest ved paa den i Planen bestemte Maade at forene den slesvigske
Landdag med den danske Rigsdag, hvor Slesvigerne vilde komme i
Mindretallet. Han troede ogsaa, at en saadan Forening af begge Re
præsentationer vilde hos idetmindste en stor Del i Slesvig finde afgjort
Modstand, ligesom den også i Holsten vilde udøve en særdeles uheldig
Indflydelse paa Stemningen. I det nuværende Øieblik, hvor det netop
gjælder om at tilveiebringe en Tilstand, der kan sikkre Monarkiets
Fred og Ro, vilde hiin Forholdsregel være isærdeleshed betænkelig, og
han maatte i ethvert Fald holde for, at en i alle Forhold saa dybt
indgribende Forandring ikke kunde sættes i Kraft, uden at Slesvig selv
samtykkede deri; og da nu Slesvig har en lovlig bestaaende Institution
i Provindsialstænderne, ansaae han det nødvendigt, at disse bleve hørte.
Han maatte iøvrigt ved denne Leilighed atter komme tilbage til, hvad
han allerede tidligere havde udtalt, at han troede, at en forskjellig
Behandling af Slesvig og Holsten er politisk urigtig. Om Befæstelsen
af det hele Monarkies Forbindelse maa det være at gjøre; men at op
hæve det Fælledsskab, som i Aarhundreder har bestaaet imellem begge
Hertugdømmer og paa en Maade at incorporere Slesvig i Danmark, det
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kan ikke give Monarkiet Kraft, og den Bekymring ligger nær, at Hol
sten, naar man ikke vil bringe det i nærmere Forbindelse med Dan
mark, vil efterhaanden fjerne sig og under ulykkelige Omstændigheder
gaae aldeles tabt.
Finantsministeren [Sponneck] kunde ikke lade staae uimodsagt, at
de slesvigske Provindsialstænder ere Hertugdømmets lovlige Organ, der
har Krav paa at høres, og han troede i denne Henseende blot at behøve
at henvise til Alt, hvad i de sidste Aar er passeret. Han skulde derhos,
i Anledning af hvad Grev Reventlow-Criminil videre havde yttret, gjenkalde i Erindringen, hvad i Statsraadet ofte og endnu ganske nylig er
blevet udtalt om de Forudsætninger, hvorfra Regjeringen ved Notabelprojectets Udarbeidelse har været nødt til at gaae ud og om Umulig
heden af i Øieblikket at slaae ind paa nogen anden Vei end den Middel
vei, som er betegnet i dette Project, i hvilken Henseende han navnlig
specielt skulde lægge paa Sinde, at det fra østerrigsk Side ikke mindre
end fra preussisk blev, dengang Projectet meddeltes begge de paagjæl
dende Regjeringer, forudsat som ugjørligt, at Danmark kunde slutte
Holsten til det øvrige Rige paa samme Maade, som efter Projectet
Slesvig sluttes dertil.
Cultusministeren [Madvig] skulde hertil blot endnu føie, at saasnart Danmark i sin Rigsforfatning optog Holsten, uden at dette endnu
var udtraadt af det tydske Forbund, under hvis Control det staaer i
sine indre Anliggender og navnlig med Hensyn til sin Forfatning,
havde Danmark ikke længer nogen selvstændig Forfatning.
Mødet blev derpaa hævet.
A.W. Moltke.
/ J. Liebe.
Møde i statsrådet lørdag d. 16. august 1851.

Aar 1851, den 16de August, var Statsraadet samlet. Alle Medlem
mer vare tilstede. Grev Reventlow-Criminil var ligeledes nærværende.
Protokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Udenrigsministeren [Reedtz] forelæste en Skrivelse af Ilte August,
som han havde modtaget fra Landgrevinden til Svar paa det Brev, han,
som Statsraadet bekjendt, havde tilskrevet hende i Anledning af Suc
cessionssagen.
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Derefter foretoges den fra Statsraadsmødet den 4de August udsatte
Sag angaaende det fra den øverste Civilbestyrelse i Holsten til Hans
Majestæt indgivne Andragende betræffende Nedlæggelse af dens Mandat.
Grev Reventlow-Criminil yttrede, at han troede, at det ikke kan
ønskes, at Civilbestyrelsen i dette Øieblik aftræder, og idet han derhos
bemærkede, at han maatte være af den Anskuelse, at det allerhøieste
Svar, der maatte være at give, burde holdes ganske almindeligt uden
at gaae ind paa nogen Detail, og at den mest passende Form for Svaret
vilde være, at dette kom til at indeholdes i et allerhøieste Reskript til
ham, hvilket han derefter communicerede Civilbestyrelsen, som han da
haabede at ville vedblive, forelæste han et Udkast til et saadant Re
skript.
Minister Bardenfleth fandt det noget betænkeligt at tilraade Hans
Majestæt at give Civilbestyrelsen et saadant Svar paa dens Andragende,
da Hans Majestæt herved kom til at fortsætte den Incorrecthed, som
laae i, at Civilbestyrelsen havde henvendt sig til ham og ikke til de 3
Commissærer, der i Øieblikket repræsentere Landsherrens Myndighed,
og da det næsten syntes, som om Civilbestyrelsen attraaede at opnaae
ved et Svar fra Hans Majestæt en Kongelig Confirmation paa dens Stil
ling. Han kunde heller ikke for sit Vedkommende gjøre sig klart, hvad
betænkelig Følge det kunde have, at Civilbestyrelsen nu nedlægger sit
Hverv; det maatte jo være de 3 Commissærers Sag at skaffe en ny
Bestyrelse; kunde disse ikke det, syntes den nærmeste Følge at maatte
blive, at Kongen selv skaffede en Bestyrelse, hvilket han vel troede, at
Hans Majestæt vilde være istand til, og han skulde netop ansee det ret
ønskeligt, at det, for at fremskynde det Tidspunkt, da Hans Majestæt
selv kan indsætte en Bestyrelse, der gjør det muligt at faae Regjerin
gen over det hele Monarki gjennemført efter nogenlunde eensartede
Anskuelser, kom til at træde frem, at det i dette Øieblik var umuligt
for Commissærerne at faae en Bestyrelse istand.
Udenrigsministeren [Reedtz] bemærkede, at han ikke kan oversee
de Complicationer, der ville opstaae, hvis Civilbestyrelsen fratræder i
dette Moment, inden man har sikker Udtalelse navnlig fra Østerrig
om, hvorledes dette Skridt vil blive optaget, og at navnlig Biomes
Udtrædelse vilde i dette Øieblik fra russisk Side blive betragtet som
beklageligt, vidste han. Han saae heller ikke, hvad der ville naaes ved,
at Forbundscommissærerne, idet Bestyrelsen fratraadte, kom til at tage
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Sagen mere umiddelbart i deres Haand, og han mente, at det ønskelig
ste Tidspunkt til, at Civilbestyrelsen fratræder, er, naar Østerrig og
Preussen erklære, at Kongen igien overtager Regjeringen i Holsten.
Conseilpræsidenten [Moltke] frygtede for, at, hvis man lod Civil
bestyrelsen i dette Øieblik træde fra, vilde Følgen kun blive, at et andet
Interimisticum end det nuværende kom istand og ikke, at den Konge
lige Autoritet blev retableret.
Grev Reventlow-Criminil var af samme Mening som Conseilpræsi
denten og var fuldkommen overbevist om, at, hvis Civilbestyrelsen
aftræder, vil det ikke være muligt at faae en saa god Bestyrelse istand
som den, og at der enten vil komme en Bestyrelse, som gjør Alt, hvad
Forbundet vil, eller at ogsaa Forbundet sender en Civilcommissær til
Holsten. Han vilde iøvrigt ikke hermed sige, at han i Alt forsvarer den
nuværende Civilbestyrelse, men man maatte heller ikke oversee den
vanskelige Stilling, som denne har, og navnlig maatte man ikke glemme,
at da den blev indsat, skete dette under den Erklæring af Forbundscommissærerne, at status quo ante skulde gjenoprettes.
Finantsministeren [Sponneck], der ogsaa troede, at der ikke nu
bør gives Anledning til, at Civilbestyrelsen fratræder, bemærkede, at
det forekom ham, at der kunde være Meget for, at der kun blev givet
den et mundligt Svar, da den efter den i flere Henseender meget uhel
dige Form, hvori dens Andragende foreligger, ikke er berettiget til at
vente nogen skriftlig Tilkjendegivelse, og da det er meget forsigtigere
kun at give en mundlig. Hvad iøvrigt det af Grev Criminil forelæste
Udkast til et Svar angik, da maatte han bemærke, at Statsraadet hidtil
stedse har holdt det Spørgsmaal aabent, hvorledes Notabelprojectet
skulde træde ilive, og han mente derfor, at det i Udkastet givne Til
sagn om, at dette skulde ske ad forfatningsmæssig Vei, bør udelades.
Grev Moltke-Nütschau bemærkede, at da Kongen i Øieblikket staaer
aldeles udenfor Regjeringen af Holsten, vilde det Correcte være, at
Hans Majestæt reskriberede Grev Criminil, at han beklager, at han,
da hans Autoritet i Holsten endnu ikke er gjenoprettet, ikke kan give
Civilbestyrelsen Svar paa dens Andragende, men maa overlade dette til
de 3 Commissærer. Da han imidlertid maatte være enig i, at det i
Øieblikket er ønskeligt, at Civilbestyrelsen vedbliver, skulde han til
træde, at det tilraades Hans Majestæt at give den Svar, naar det kun
sker saaledes, at Kronens Værdighed ikke gaaes for nær, og at Frem
tiden ikke præjudiceres. Hvad da nu altsaa det forelæste Udkast til et
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Svar angaaer, da var han med Finantsministeren enig i, at naar Spørgs
maalet om Notabelprojectets Træden ilive hidtil er holdt aldeles aaben,
bør Yttringen om, at Saadant vil ske ad forfatningsmæssig Vei, udgaae
af Udkastet og det saameget mere, som det er Civilbestyrelsen, der kun
har at administrere og ikke med Politiken at gjøre, uvedkommende,
paa hvilken Maade Kongen vil gaae frem med Ordningen af Forhol
dene. Dernæst maatte han ogsaa være af den Mening, at da Hans Maje
stæt ved, saaledes som i Udkastet, at anerkjende Civilbestyrelsens Be
stræbelser, vilde legitimere Alt, hvad den har gjort, og da det er saa
langt fra, at den kan roses for dens Gjerning, at denne tvertimod har
fra Begyndelsen til Enden været lovstridig, saa maa Hans Majestæt i
Svaret indskrænke sig til at anerkjende det Loiale i Ordene i Civil
bestyrelsens Andragende med taus Forbigaaclse af den Del af dette,
hvori den paa en Maade, der indeholder Bebreidelser, om ikke Fornær
melser mod Regjeringen, har yttret Ting, som aldeles ikke vedkomme
den.
Indenrigsministeren [Tillisch] fandt, at da Civilbestyrelsen hand
ler i en aldeles modsat Retning af dens Ord, burde Svaret indskrænkes
til blot at gaae ud paa, at den i Andragendet yttrede Frygt er ugrundet,
og at Kongen ikke finder Anledning til at lade Civilbestyrelsen aftræde.
Cultusministeren [Madvig] mente, at naar det maa erkjendes, at
man ikke i Øieblikket kan undvære den nuværende Civilbestyrelse,
maa Svaret, der skal gives paa dens Andragende, være saaledes, at man
ikke skal befrygte, at den deraf tager Anledning til at træde fra, og
idet han derfor troede, at Svaret maa, ved Siden af at forbigaae hvad
der ikke kan besvares uden Dadel, anerkjende, hvad der kan fortjene
Anerkjendelse, holdt han sig til Grev Criminils Udkast med de af Grev
Moltke-Nütschau foreslaaede Modificationer.
Grev Reventlow-Criminil maatte, idet han forøvrigt henholdt sig til
sit Tidligere, bemærke, at hvis der saaledes som under Forhandlin
gerne yttret blot skulde gives et mundligt Svar, vilde deri ligge, at
Kongen var utilfreds, og til saaledes at vise Utilfredshed syntes det
ham ikke, at der er Anledning. Hvad de af Grev Moltke-Nütschau fore
slaaede Modificationer i det forelæste Udkast til et Svar angik, da
skulde han, idet han forresten dog ikke kunde erkjende, at der i
Udkastets Udtryk laae en saadan Anerkjendelse af Civilbestyrelsens
Virken, som man deri havde lagt, ikke være imod at tage dem tilfølge,
hvilket vilde opnaaes ved i Udkastets 3die sidste Passus at udelade
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Ordene »ad forfatningsmæssig Vei«, og ved i den 2den Passus at sætte
istedetfor »deres Bestræbelser: »Udtrykket af deres Bestræbelser«.
Med de af Grev Reventlow-Criminil saaledes tiltraadte Modificationer erklærede sig Statsraadet derefter enigt i, at det tilraades Hans
Majestæt at give Svar overensstemmende med det forelæste Udkast.
Behandlingen af Notabelsagen blev derpaa fortsat.
Med Hensyn til Planens Artikel 6 (Artikel 7 i Notablernes Forslag)
bemærkede Grev Moltke-Nütschau, at ligesom han var fuldkommen
enig med Notablerne i, at Ridderskabets nexus socialis bør, da denne
nexus aldeles ingen politisk Betydning har, og er det Formaal, hvorom
det ved nærværende Plan er at gjøre: Ordningen af Monarkiet, ganske
uvedkommende, udelades af de i Artiklen nævnte fælleds Indretninger,
saaledes fandt han også i det Hele den Maade, hvorpaa Notablerne
havde affattet denne Artikel, fuldkommen correct, idet der med Hen
syn til alle de paagjældende Institutioner, naar de ikke maae aldeles
unddrages den constitutionelle Myndighed, og naar ikke Lovgivnings
magten og Administrationen skal hemmes i begge Hertugdømmer, ingen
anden Vei er at gaae end at underlægge hiine Institutioner Forvaltnin
gen og Lovgivningsmagten i det Hertugdømme alene, hvor de ere be
liggende, og kun at indrømme det andet Hertugdømme en nærmere
bestemt Adgang til at benytte disse Institutioner. Men da paa denne
Maade alle de paagjældende Indretninger ophøre at være fælleds, mente
han, at den hele Artikel hermed bliver overflødig og kan bortfalde.
Hvad iøvrigt specielt Eiderkanalen angik, da fandt han det ikke ganske
retfærdigt, at Intraderne af den skulle deles mellem Slesvig og Holsten,
thi Udgifterne ved dens Bygning ere udredede af den fælleds Stats
kasse.
Finantsministeren [Sponneck] bemærkede, at man, da Planen af
fattedes, fuldkommen havde erkjendt Betænkelighederne ved iblandt
de i Artikel 6 nævnte Gjenstande at optage Ridderskabets nexus socia
lis, men at det dengang gjaldt om at opstille saa meget som muligt
fælleds for Slesvig og Holsten uden at afficere den constitutionelle
Forbindelse mellem Slesvig og Danmark. Hvad Intraderne af Eider
kanalen angik, da laae der kun i Notablernes Forslag, at den ene Halv
del skulde tilfalde Holsten (hvilket jo rigtignok er mere, end hvad der
egenlig tilkommer Holsten, men som kan betragtes som Æqvivalent
for, at Holsten ikke faaer Noget med Kanalens Bestyrelse at gjøre),
men ikke, at den anden Halvdel skulde tilfalde Slesvig. Forsaavidt
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endelig Grev Moltke-Nütschau havde ment, at den hele paagjældende
Artikel kunde reent udgaae, da kunde Finantsministeren dog ikke være
enig heri, men maatte ansee det nødvendigt, at Artiklen bliver staaende
i den af Notablerne foreslaaede Form.
Cultusministeren [Madvig] maatte ogsaa holde paa, at Artiklen
bibeholdes, og idet han var enig i den af Notablerne foreslaaede Affatning, ønskede han kun, at der for det aarlige Bidrag, som Slesvig skal
yde til Universitetet i Kiel, bestemmes en anden Norm end Størrel
sen af den tydsktalende Del af Slesvigs Befolkning.
Justitsministeren [Scheel] bemærkede, at man i Notabelforsamlin
gen havde tænkt sig, at Slesvigs Bidrag til Universitetet i Kiel maatte,
naar Planen kom til Udførelse, bestemmes eengang for alle til en fast
Sum, som aarlig udredes.
Udenrigsministeren [Reedtz] bemærkede, at Sagen var, forsaavidt
Spørgsmaalet om Kieler-Universitetet angik, stedse bleven af ham op
fattet saaledes, at Regjeringen aldrig vilde kunne gaae ind paa, at
dette Universitet blev et Lands-Universitet for begge Hertugdømmer,
men at der vel kunde være Udsigt til, at et pecuniært Bidrag til det
fra Slesvig kunde fremdeles vedblive, saalænge de Studerende fra dette
Hertugdømme nøde samme Fordele som de holstenske; og denne Op
fatning af Sagen var ogsaa i sin Tid blevet gjort gjældende under Freds
forhandlingerne i Berlin. Hvad imidlertid forøvrigt Notablernes Forslag
med Hensyn til Affattelsen af den foreliggende Artikel angik, da kunde
det ikke betragtes isoleret, men hang sammen med de øvrige af No
tablerne foreslaaede Hovedforandringer i den forelagte Plan, og han
kunde ikke troe Andet, end at den Maade, hvorpaa Notablerne havde
ment at kunne løse Vanskelighederne, vilde, hvis den toges tilfølge,
berede Regjeringen nye Vanskeligheder. Idet han derhos tilbagekaldte
i Erindring, hvad der allerede under Fredsforhandlingerne i Berlin var
blevet forudsat om Vcdblivelsen af de for begge Hertugdømmer fælleds
ikke-politiske materielle Baand, vilde han ogsaa henstille til Finants
ministeren, om denne vilde, da han meddelte Hofferne i Berlin og Wien
Notabelprojectet, have fundet det tilraadeligt at forelægge den om
handlede Artikel i den Form, som Notablerne nu havde foreslaaet.
Finantsministeren [Sponneck] bemærkede i den Anledning, at man
baade i Berlin og Kiel havde meget lidet bekymret sig om den Del af
Sagen, som den hele foreliggende Artikel angik, og at det, der havde
givet Vanskeligheder, var den slesvigske Landdags Sammentræden med
26
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den danske Rigsdag, hvilket var Cardinalpunktet i den hele Sag; men
forresten kunde han heller ikke finde, at der i egenlig politisk Hen
seende er nogen væsenlig Forskjel mellem det forelagte Project og
Notablernes Forslag.
Justitsministeren [Scheel] maatte i Anledning af, hvad Udenrigs
ministeren havde yttret, bemærke, at man i sin Tid var i Berlin ganske
gaaet samme Vei som Notablerne, idet det udtrykkeligt var blevet ud
talt, at Vedligeholdelsen af de fælleds materielle ikke-politiske Baand
imellem begge Hertugdømmer ikke skulde medføre nogen fælleds
Lovgivning og Administration.
Ved Planens Artikel 9 gjorde Grev Moltke-Nütschau, forsaavidt det
hedder, at Hertugdømmet Lauenborg vedbliver at høre til det tydske
Forbund, opmærksom paa Nødvendigheden af en lignende Redaktions
forandring som den, han med Hensyn til Artikel 2, 1ste Passus havde
foreslaaet.
Grev Reventlow-Criminil fandt, at man, da lauenborgske Notabler
ikke havde taget Del i Notabelforsamlingen i Flensborg, var med Hen
syn til Lauenborgs Anliggender gaaet i denne Artikel videre end nød
vendigt, og han troede, at det vilde være rettest ialtfald at udelade det
sidste Punktum i Artiklen.
Hvad Grev Criminil saaledes yttrede, blev fra flere Sider tiltraadt.
Efterat hermed den første Discussion af Notabelsagen var sluttet,
bemærkede Udenrigsministeren [Reedtz], at det med Hensyn til den
Udvikling, som de politiske Begivenheder maaske snart kunde tage, vil
være nødvendigt for ham ligeoverfor de venskabelige Magter at vide,
hvilken Vei Statsraadet tænker sig, at man for Slesvigs Vedkommende
skal gaae frem paa med Hensyn til Notabelprojectets Gjennemførelse;
og han maatte derfor ønske, at dette Punkt bliver nærmere forhandlet,
medens Hans Majestæts Regjeringsorganer for Slesvig og Holsten
endnu ere her tilstede, for at Statsraadet allerede paa Sagens nuvæ
rende Stadium kan erklære sig over samme.
Efterat der var blevet yttret forskjellige Meninger om Nødvendig
heden og Betimeligheden af, at Statsraadet allerede nu gaaer ind paa
det af Udenrigsministeren omhandlede Spørgsmaal, blev dettes For
handling udsat til næste Statsraadsmøde.
Mødet blev derpaa hævet.
A. W. Moltke.

/ J. Liebe.
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Møde i statsrådet mandag d. 18. august 1851.

Aar 1851, den 18de August, var Statsraadet samlet. Alle Medlem
mer var tilstede. Grev Reventlow-Criminil var ligeledes nærværende.
Protokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Det fra forrige Statsraadsmøde udsatte Spørgsmaal, angaaende hvil
ken Vei Regjeringen vil gaae frem paa med Hensyn til Notabelprojectets Gjennemførelse, blev sat under Forhandling, idet Udenrigsministe
ren [Reedtz] bemærkede, at han antog det for at være i høieste Grad
vigtigt, at Regjeringen nu, inden Hans Majestæts Regjeringsorganer for
Slesvig og Holsten reise tilbage, og da det derhos ikke kan forudsees,
hvorlænge det vil vare, inden Notabelsagen kommer til anden Behand
ling i Statsraadet, kommer paa det Klare i den nævnte Henseende, da
det om føie Tid vil kunne blive nødvendigt, at han er istand til derover
at kunne udtale sig ligeoverfor de fremmede Magter.
Conseilpræsidenten [Moltke] yttrede, at han fandt det meget be
tænkeligt for Regjeringen i saa bevægede Tider som de nærværende,
hvor Stillingen er saa omskiftelig og let kan efter nogen Tids Forløb
være aldeles forandret, allerede nu at tage med Hensyn til det fore
liggende Spørgsmaal en Bestemmelse, om hvis Udførelse der dog ikke
endnu i den nærmeste Fremtid kan være Tale, men ved hvilken Re
gjeringen imidlertid, naar Bestemmelsen engang er udtalt, vil være
bunden i Forhold til de fremmede Magter, uagtet den nok saa meget
kunde ønske den forandret. Han maatte derfor, da han ikke kunde
ansee det foreliggende Spørgsmaal for i Øieblikket at være brændende,
og da han antog, at Hovedsagen var, at Regjeringen først i Realiteten
bliver enig med Hensyn til Notabelprojectet, holde for, at Tiden endnu
ikke er der til at tage nogen Bestemmelse i den omhandlede Hen
seende.
Finantsministeren [Sponneck] bemærkede, at Meningen heller ikke
kunde være nu at tilveiebringe hos Regjeringen en saa urokkelig An
skuelse om det foreliggende Spørgsmaal, at denne ikke senere skulde
kunne paa Grund af forandrede Forhold modificeres; hvorimod det
syntes ham ganske naturligt, at Regjeringen, for at sætte Udenrigsmi
nisteren istand til, naar fornødent gjøres, at yttre sig ligeoverfor Mag
terne, udtaler sig om, hvorledes den under de nu givne Forudsætninger
tænker at føre Sagen angaaende Monarkiets Ordning videre frem. Hvad
der da vel nærmest maatte afgjøres forekom ham at være, om Re2G®
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gjeringen tænker sig at skride til Sagens Gjennemførelse uden at fore
lægge den for Stormagterne og sikkre sig deres Bifald. I denne Hen
seende stillede det sig for ham saaledes, at da Kongen med Hensyn til
Holsten ikke kan siges at have frie Hænder, og da der dog til
Arveforholdenes Ordning skal i London sammentræde en Conferents
af Stormagterne, vil det være den retteste Maade at gaae frem paa, at
bringe for den samme Conferents Sagen angaaende Monarkiets Ord
ning og erhverve en europæisk Billigelse af denne, og først naar dette
er sket, og man saaledes er sikker paa ikke at kunne blive hemmet fra
Udlandet, at gjennemføre Sagen. Tidstab troede han ikke, at det vilde
medføre at følge denne Vei, men han antog tvertimod, at man ved ikke
at følge den vilde skyde Sagen længere ud, thi selv hvis Regjeringen
vilde foretrække at afgjøre Sagen paa egen Haand fremfor at voldgive
den til de store Magter, troede han dog alligevel, at det tilsidst vilde
føre til, at man blev nødt til at faae Sagen algjort som et europæisk
Spørgsmaal.
Udenrigsministeren [Reedtz] yttrede, at foruden, at det under alle
Omstændigheder kan have store Betænkeligheder at voldgive Sagen til
de store Magter, da man ved en saadan Afgjørelse kan faae Bestem
melser, som det bliver høist vanskeligt at gjennemføre, og da man
bindes til noget Urokkeligt, hvori det ikke senere bliver muligt, ialtfald
ikke uden de største Vanskeligheder, at faae Modificationer, ihvormeget saadanne end fra alle Sider maatte være ønskelige, maatte han
ogsaa gjøre opmærksom paa, at da han var i Warschau, havde baade
Kantsleren og Baron Meyendorph udtalt, at man fra russisk Side aldrig
vilde gaae ind paa, at Udlandet kom til paa en Maade at dictere en Af
gjørelse, og han maatte derfor ansee det overordenlig tvivlsomt, om det
vilde kunne lykkes at arbeide hen i denne Retning. Vilde man paa den
anden Side holde Udlandets Indblanding i Sagen ude, saa maatte man
forelægge denne for de lovlige Organer i de forskjellige Landsdele og
derigjennem søge opnaaet Forholdenes Ordning, hvorimod man, hvis
man vil gaae Octroierings-Veien, vil være nødt til at benytte Udlandet
til at skaffe den Afgjørelse, man kommer til, en høiere Sanction. Begge
disse to Veie, af hvilke den ene maaske kan føre til hurtigere Afgjø
relse end den anden, havde deres Ulemper; men det var ham saameget
ønskeligere nu at blive sat istand til at kunne med Bestemthed give
Svar paa, hvorledes Regjeringen vil gaae frem, som man ellers let kan
i Udlandet danne sig en anden Mening om den Vei, der vil blive fulgt,
end den Statsraadet har.
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Cultusministeren [Madvig] ansaae det for betænkeligt at give noget
Svar om Formen for Notabclsagens Gjennemførelse, førend man er
kommet til en Beslutning angaaende Realiteten, thi Formen afhænger
væsenlig af denne; og ligesom den Discussion, der i Statsraadet hidtil
har fundet Sted angaaende Notabelprojcctet, kun har været betragtet
som foreløbig, saaledes mente han ogsaa, at Forhandlingen idag om
Formen for Sagens Gjennemførelse maatte være at ansee som blot fore
løbig, og at der først samtidigt med det reelle Resultats Fastsættelse
bliver at tage Beslutning om Formen. Hvad dernæst selve det forelig
gende Spørgsmaal angaaer, da troede han ikke, at man ved at følge
den af Udenrigsministeren nævnte Vei vilde opnaae at undgaae Ud
landets Indblanding, thi det var at forudsee, at Forsamlingerne i de
forskjellige Landsdele ikke vilde blive enige, og at det vilde føre til, at
der bagefter fremgik fra een af Siderne en Appel til Udlandet. Paa den
anden Side frygtede han for, at det vilde føre til et meget uheldigt Re
sultat, hvis man gik ind paa den af Finantsministeren foreslaaede Vei,
og hvad enten Sagen strax forelægges en europæisk Congres, eller dette
først sker, naar Forsamlinger i alle Rigets Dele ere hørte, ansaae han
det som givet, at Regjeringen ikke vil faae sat igjennem, hvad den vil.
Han troede derfor, at man maatte gaae en Mcllemvei: at nemlig Kon
gen, naar han, efter at have hørt Statsraadet, har taget den Beslutning
om Grundtrækkene for Monarkiets Ordning, som han anseer rigtig,
meddeler Stormagterne, at han nu vil gjennemføre denne sin Beslut
ning, og til det Øiemed agter, med Octroiering for hele Monarkiet af
disse Grundtræk, som han har opstillet, at lade til Revision forelægge
den danske Rigsdag Udkast til de fornødne Modificationcr i Grund
loven, de holstenske Provindsialstænder Udkast til en Forfatning for
Holsten og en i Slesvig efter en octroicret Valglov valgt Forsamling
Udkast til en Forfatning for Slesvig. Ved at gaae den saaledes antydede
Vei lader Kongen ikke Stormagterne, som have havt saameget med
Sagen at gjøre, at den anstændigvis ikke kan med aldeles Forbigaaelse
af dem bringes til Afgjørelse, holdes udenfor, men paa den anden Side
stiller han sig dog, idet han følger denne Vei og selv bestemmer, hvad
han anseer for det Rigtige, ganske anderledes, end naar han ved at
bringe Sagen til Forhandling paa en europæisk Congres hermed indi
rekte erklærer, at han ikke har Ret til selv at afgjøre den.
Justitsministeren [Scheel] troede heller ikke, at der nu i Øieblikket
kan være Tale om Andet end en foreløbig Behandling af Spørgsmaalet
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om Formen for Gjennemføreisen af Planen til Monarkiets Ordning,
og at man først maa være enig om Realiteten, før man kan komme til
nogen Mening om Formen i det Hele. Naar der havde været talt om at
forelægge Sagen for Conferentsen i London, da kunde han ikke Andet
end finde det temmelig farligt at gaae denne Vei, thi det blev paa en
Maade en Slags arbitrage, og det lod sig ikke let forudsee, til hvad Re
sultat Conferentsen vilde komme, ligesom der dernæst ogsaa var den
Betænkelighed, at da man blev bundet til Resultatet, vilde herved Ud
viklingen kunne altfor meget standses. Paa den anden Side maatte han
imidlertid indrømme, at man kan støde paa Vanskeligheder, naar man
vil gjennemføre Sagen uden først at Aide Udlandets Mening, og han
troede derfor, at Regjeringen, naar den først er kommet til et Resultat,
kunde uden præjudicerende Virkning meddele Stormagterne dette; kom
der da Indsigelser fra dem, maatte disse tages i Betragtning, og mu
ligt kunde de da være af den Beskaffenhed, at Regjeringen kunde ansee
sig hindret i at gaae frem paa den Maade, som i sig er den ønskeligste:
at det Hele betragtes som et indre Spørgsmaal.
Hvad angik det secundære Spørgsmaal, hvilken Vei man herhjem
me skal gaae med Hensyn til Sagen, da troede han ikke, at der kunde
være Tale om at bringe Notabelprojectet, saaledes som det nu maatte
blive vedtaget af Regjeringen, under nogen ny Forsamlings Discussion;
det i Manifestet lovede Parlament havde været samlet, hermed maatte
Projectets Forhandling udenfor Regjeringen have sin Ende, og at
bringe det for en ny Forsamling vilde være meget betænkeligt. Forhol
det mellem Monarkiets forskjellige Dele maatte derfor ogsaa staae
fast, saaledes som det blev bestemt af Kongen, og kunde ikke i det
Væsenlige undergaae Modification, saa at altsaa de Forsamlinger i de
forskjellige Landsdele, for hvilke han havde tænkt sig, at de respec
tive Udkast til Forfatninger og organiske Love, som vilde blive at udarbeide, vilde være at forelægge, ikke kunde være constituerende. Med
Hensyn dernæst til, hvilke Forsamlinger dette skulde være, da maatte
først afgjøres, om Kongen vilde følge den Vei, som han i sin Tid har
antydet at ville gaae frem paa for Kongerigets og Slesvigs Vedkom
mende, idet han, efter at have i Kundgjørelsen af 4de April 1848 tilkjendegivet at ville indkalde Provindsialstænderne for Slesvig for at
modtage deres Betænkning om Udkast til en Valglov for Dannelsen af
en Rigsforsamling, har, da Forholdene gjorde denne Indkaldelse umu-
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lig, i Præmisserne til Valgloven af 7de Juli 1848 udtalt, at hvis ikke
slesvigske Deputerede skulde kunne blive valgte til den da forestaa
ende Rigsforsamling, vil han senere sammenkalde en folkelig Repræ
sentation for Slesvig, valgt efter de samme Principer som hiin For
samling, og at derefter, hvis denne Repræsentation ønsker det, en ny
Rigsforsamling skal tage den hele Forfatningssag under Overveielse.
Finantsministeren [Sponneck] miskjendte ikke de store Betænke
ligheder, der vare forbundne med at gaae den af ham antydede Vei,
men han troede dog, at det vilde være endnu betænkeligere at gaae
frem, saaledes som Cultusministeren og Justitsministeren havde fore
slaaet, idet man derved vilde fremkalde Indvendinger enkeltvis fra
Udlandet, medens man derimod ved at følge hiin Vei fremkaldte Ind
vendingerne samlede paa et Sted, hvor Regjeringen vil være saaledes
repræsenteret, at den bedre er istand til at imødegaae dem. Hvad angik
Spørgsmaalet om, hvorledes Regjeringen vil herhjemme gaae frem
med Hensyn til Sagens Gjennemførelse, da mente han, at der, i hvad
der er passeret, haves skjellig Grund til ikke at tage Hensyn til den
Bestemmelse i Anordningen om Provindsialstænders Indførelse i Her
tugdømmerne, hvorefter Kongen ikke vil gjøre Forandring i Stænder
institutionen uden foregaaende Raadførsel med Stænderne. Det i denne
Henseende givne Tilsagn var en Villiesudtalelse af den souveræne
Konge, som den souveræne Konge, naar høiere Statshensyn gjorde det
nødvendigt, igjen kunde hæve, og hvis Tilsidesættelse maa ansees fuld
komment retfærdiggjort ved, hvad der er foregaaet. Ligesom Forhol
det imidlertid dog stillede sig noget forskjelligt for Holsten og for
Slesvig, saaledes havde ogsaa allerede Statsraadet for kort Tid siden
taget den Beslutning at erklære Østerrig og Preussen, at der, naar
Kongens Autoritet bliver gjenoprettet i Holsten, skal blive regjeret
efter de bestaaende Love, og under disse havde man været enig om at
indbefatte Lovene om Provindsialstænder-Institutionen. For Slesvigs
Vedkommende vilde han derimod raade til, at Forfatningsværket fore
lagdes til Beraadslagning for en anden Forsamling end Stænderne, og
da under alle Omstændigheder Kongen ikke kan tillade, at det, der i
Henseende til Slesvigs Forhold til Danmark er Grundtanken i Notabel
projectet, og hvorfra Hans Majestæt ikke kan komme, bliver et aabent
Spørgsmaal, kom han til det Resultat, at Forfatningen maatte octroieres med Forbehold af Revision af den første Landdag, som træder
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sammen i Henhold til den nye Valglov, og Forfatningen vilde da ikke
træde ilive, førend Resultatet af Revisionen forelaae, og Kongen der
næst endelig havde stadfæstet Forfatningen.
Grev Moltke-Nütschau bemærkede, at naar Planen til Monarkiets
Ordning ikke vil blive gjennemført for Holstens Vedkommende, uden
at først Provindsialstænderne ere hørte, og dette mente han maatte
være en Følge af, at Hans Majestæt, efter hvad der allerede er blevet
besluttet, erklærer det for sin Hensigt at ville regjere Hertugdømmet
efter de gjældcnde Love, Provindsialstænder-Anordningerne derunder
indbefattede, og at derfor Forandring i Stænderinstitutionen kun kan
ske paa den Maade, som er vedtaget i de for Institutionen gjældende
Love, og naar den samme Fremgangsmaade bliver fulgt i Lauenborg,
og ligeledes der det forfatningsmæssige Organ først bliver hørt, saa
saae han ikke, hvorfor man ei i Slesvig, hvis Stænderforfatning heller
ikke er hævet, skulde gaae den samme Vei som i de to andre Hertug
dømmer. Han kunde ikke indsee, at der i den paagjældende Henseende
er nogen Forskjel mellem Holsten og Slesvig, eller at Kongen vel kan,
naar han erklærer, at Institutionen bestaaer i det ene Hertugdømme,
betragte den som hævet i det andet; og han fandt det saameget vigti
gere ikke at forbigaae de slesvigske Stænder, som Spørgsmaalet, om
den slesvigske Landdag skal træde sammen med den danske Rigsdag,
er saa indgribende, at det mindst af Alt bør afgjøres uden at høre
Stænderne.
Cultusministeren [Madvig] maatte, i Anledning af hvad Grev
Moltke-Nütschau havde yttret, fremhæve den væsenlige Forskjel, der
er i Henseende til det i sin Tid begge Hertugdømmer givne Tilsagn om
Provindsialstændcr, at nemlig denne Institution er tilsagt Holsten som
Opfyldelse af Tilsagnet i Forbundsakten, men Slesvig som Noget, der
var nyttigt og var i Analogi med, hvad der skete i Danmark. Sagen
stiller sig altsaa forsaavidt meget forskjclligt for Holstens Vedkom
mende og for Slesvigs, og hiint Tilsagn kan ikke nu opstilles som
Noget, der, staaende over den politiske Nødvendighed og Hensigtsmæs
sighed, kan hindre Kongen fra at forbigaae at høre de allerede de facto
i længere Tid suspenderede slesvigske Stænder, en Forbigaaelse, som
maa ansees retfærdiggjort ved, hvad der er passeret. Han maatte der
næst ogsaa erindre, at heller ikke i Kongeriget blcve, da en constitutionel Forfatning skulde indføres, Stænderne hørte over denne. Ende
lig maatte han bemærke, at selve Planen for Monarkiets Ordning ikke
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kunde blive at forelægge enten nogen slesvigsk Forsamling eller de
holstenske Provindsialstænder, men at det, der vilde være at fore
lægge, vare de i Henhold til Planen udarbeidede Specialforfatninger,
og da der nu, navnlig for Slesvigs Vedkommende, var visse Hoved
punkter, som ikke kunde stilles i Uvished, idet der ikke fra dem paa
nogen Maade kunde viges uden med det Samme at opgive de Forud
sætninger, hvorfra Notabelprojectet gaaer ud, og dertil hører først og
fremmest fælleds constitutionel Forbindelse mellem Slesvig og Dan
mark, var der ikke Andet for end at octroiere Forfatningen for Slesvig
med Forbehold af Revision, og saaledes at Forfatningerne først træde
i Kraft, naar denne Revision har fundet Sted, og Kongen derefter har
taget sin endelige Beslutning.
Grev Moltke-Nütschau bemærkede yderligere, at han dog ikke
kunde Andet end finde, at alle Billighedsgrunde talc for, at, naar man
engang indrømmer for Holstens Vedkommende, at det ikke er imod
den gjældende Ret, at Provindsialstænderne høres, heller ikke for
Slesvigs Vedkommende denne Institution, som han ikke kan ansee for
hævet, forbigaaes. Han fandt det endogsaa endnu billigere at høre de
slesvigske Stænder end at høre de holstenske, thi dels er den større
Del af Slesvigs Indvaanere bleven Kongen tro, og dels ere de Foran
dringer, der tilsigtes for Slesvig, meget mere indgribende end de For
andringer, som paatænkes for Holsten. Dette Sidste maatte han især
lægge Vægt paa, og navnligen er det en ganske væsenlig Forandring i
Slesvigs Stilling i Monarkiet, naar Planen bestemmer, at den slesvigske
Landdag skal træde sammen med den danske Rigsdag, hvilket Punkt
ikke bør finde sin Afgjørelse, uden at først Stænderne ere hørte.
Indenrigsministeren [Tillisch] ansaae det meget betænkeligt baade
hvad Slesvig og hvad Holsten angik at recurrere til Stænderne, men
langt betænkeligere fandt han det dog for Slesvigs Vedkommende.
Hvis Slesvig skulde af Billighedshensyn have noget Krav paa, at dets
Stænder bleve hørte, maatte det da være for igjennem dem at tilveie
bringe et Udtryk af den almindelige Mening i Hertugdømmet; men
han troede nu paa ingen Maade, at dette vilde naaes, idet de slesvigske
Provindsialstænder aldeles ikke ville repræsentere Landets Mening.
Han antog, at Kongen, efter hvad der er passeret, er fuldkommen be
rettiget til at forbigaae Stænderne i begge Hertugdømmer, og naar
Hans Majestæt ikke vil forbigaae de holstenske Stænder, kan dette ene
og alene være for det tydske Forbunds Skyld, og det kan ikke drage
til Følge for Slesvig.
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Minister Bardenfleth maatte med fiere af de Statsraadsmedlemmer,
som havde udtalt sig, være enig i, at det, saalænge man ikke er kom
men til nogen bestemt Mening om Realiteten af Notabelprojectet, men
flere væsenlige Punkter i dette endnu staae uafgjorte, er vanskeligt at
tage en Bestemmelse om det af Udenrigsministeren Statsraadet fore
lagte Spørgsmaal. Ligeledes maatte han være enig i, at man umuligt
kunde høre de slesvigske Provindsialstænder, og han maatte derhos
ogsaa være af den Mening, at det vilde være totalt ugjørligt at fore
lægge nogen slesvigsk Forsamling den hele Plan til Monarkiets Ord
ning. Derimod havde han tænkt sig, at man kunde sammensætte en
slesvigsk Forsamling, der nærmede sig Stænderforsamlingen, og fore
lægge den Udkast til en Valglov, efter hvilken en særlig slesvigsk Land
dag skulde vælges for dels at kunne træde sammen med den danske
Rigsdag og i Forening med den drøfte de fornødne Grundlovsforan
dringer, dels særskilt at beraadslaae Slesvigs Specialforfatning. En
fuldkommen Octroiering troede han ikke, at Kongen burde give, hvor
imod han, idet han mente, at man ikke skulde tilsidesætte de repræ
sentative Former mere, end Nødvendigheden byder, skulde saa nær
som muligt følge, hvad der var sket i Kongeriget.
Grev Reventlow-Criminil var af den Mening, at enten maatte den
bestaaende Repræsentation i Slesvig, Provindsialstænderne, høres, eller
ogsaa maatte cn Forfatning octroieres, thi Tilsidesættelse af Stænderne
vilde have samme Virkning, hvad enten man substituerede en anden
slesvigsk Forsamling eller ikke. Da de slesvigske Stænder ikke ere
hævede, troede han for sit Vedkommende ikke, at man kunde forbigaae dem, og navnlig troede han ogsaa, at det vilde være vanskeligt at
faae de fremmede Magters Bifald til den ved Planen tilsigtede consti
tutionelle Forbindelse mellem Danmark og Slesvig, naar det ikke frem
gik, at Slesvig selv ønskede den, thi nødvendig for Danmarks Existents og Sikkerhed kunde den dog ikke siges at være. Det forekom
ham derhos ogsaa at ville være urigtigt og uklogt, om Regjeringen
vilde skride til at gjennemføre Sagen for Slesvigs Vedkommende uden
nu først at meddele de fremmede Magter, hvorledes man tænker videre
at behandle Sagen, thi deri, at Notabelprojectet blev i sin Tid meddelt
Kabinetterne i Berlin og Wien, laac dog, at det stilledes i Udsigt, at man
ikke blot med Hensyn til dette første Skridt, men ogsaa med Hensyn til
Sagens videre Behandling vilde henvende sig til disse Kabinetter; det
Samme laae ogsaa i Kabinetternes Svar, og skulde man da nu gjøre
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dem nogen Meddelelse i saa Henseende, vilde Regjeringen stille sig
bedst og først da kunne vente Understøttelse af samtlige Magter, naar
Meddelelsen kunde gaae ud paa, at man i Slesvig ligesom i Holsten
vilde gaae frem paa den lovlige Vei og paa den conservative Grundvold.
Finantsministeren [Sponneck] bemærkede, at hvilken Vei man
saa end tilsidst besluttede at gaae frem paa, maatte det dog stedse
være under den Forudsætning, at der ikke kan rokkes ved den For
bindelse mellem Danmark og Slesvig, hvorfra der ved Planen er gaaet
ud. Planens Væsen kunde ikke angribes af nogen speciel Forsamling
for nogen af Landets forskjellige Dele, heller ikke af den danske Rigs
dag. Om Graden og Inderligheden af den constitutionelle Forbindelse
mellem Slesvig og Danmark kunde discuteres, men selve den constitu
tionelle Forbindelse kunde ikke være noget aabent Spørgsmaal. Naar
der i saa Henseende var talt om, at man maatte forsikkre sig om Slcsvigs eget Ønske angaaende cn saadan constitutioncl Forbindelse med
Danmark, da var dette jo netop allerede sket igjennem Notablerne, og
i de 8 slesvigske Notablers Udtalelse om Nødvendigheden af denne For
bindelse forelaae en Tilkjendegivelse af Slesvigs Opinion.
Udenrigsministeren [Reedtz] vidste dog ikke, om de 8 slesvigske
Notablers Udtalelse kunde ansees som repræsenterende hele Slesvigs
Ønske, og han troede, at den Modstand fra Udlandets Side, som Gjennemførelsen af den slesvigske Landdags Sammentræden med den dan
ske Rigsdag vilde møde, kun vil kunne fjernes, naar Slesvig selv bliver
hørt over dette Punkt, der kan betegnes som Cardinalpunktet i det
hele Notabelproject, og selv ønsker en saadan Sammentræden af begge
Repræsentationer. Nødvendigheden af, at Tydsklands Indflydelse maa
udelukkes fra Slesvig, anerkjender Udlandet, men det anerkjender ikke
Nødvendigheden af en constitutioncl Forbindelse mellem Danmark og
Slesvig, og der møder i denne Henseende de to Hovedvanskeligheder
fra Udlandets og navnlig fra Ruslands Side: den ene, at man, medens
man lægger særdeles Vægt paa, at Slesvigs eget Vel først og fremmest
bør tages i Betragtning, antager, at den danske Regjering afgjør Sagen
efter andre Hensyn; den anden at man anseer Danmarks Forfatning
for at være i høi Grad demokratisk og mener, at Regjeringen vil demo
kratisere Slesvig. For nu idetmindste at svække denne Modstand imod
at realisere Projectets Grundtanke, der jo dog endnu ikke er bleven
til Virkelighed, maatte han i hvert Fald ansee det nødvendigt, at en
slesvigsk Forsamling bliver hørt.
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Efterat det endnu var fra flere Sider gjentagende blevet yttret, at
det ikke vilde være muligt for Statsraadet idag at tage om det forelig
gende Spørgsmaal nogen definitiv Beslutning, som Udenrigsministeren
paa Regjeringens Vegne skulde kunne udtale ligeoverfor de fremmede
Magter eller deres Repræsentanter, og efterat Udenrigsministeren
[Reedtz] selv havde erklæret, at han maatte ønske Afgjørelsen af det
af ham forelagte Spørgsmaal udsat til næste Møde, for at han først nær
mere kunde overveie de idag stedfundne Forhandlinger, blev Sagens
Discussion hermed sluttet.
Mødet blev derpaa hævet.
A.W. Moltke.
/ J. Liebe.
Møde i statsrådet tirsdag d. 19. august 1851.

Aar 1851, den 19de August, var Statsraadet samlet. Alle Medlemmer
vare tilstede. Grev Reventlow-Criminil var ligeledes nærværende. Pro
tokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Udenrigsministeren [Reedtz] forelagde Udkast til den CirculærNote til Magterne, hvormed Successionssagens videre Fremme skulde
sættes i Bevægelse, hvilket Udkast forud for dette Møde havde tillige
med den deri under No. 1 paaberaabte Mémoire været meddelt Stats
raadets Medlemmer.
Efterat der ved disse Aktstykker vare bievne gjorte nogle enkelte
Bemærkninger, og efterat man havde af de i Circulær-Noten, S. 12—14,
ved Siden af hinanden stillede to forskjellige Redaktioner foretrukket
den kortest fattede, gik Udenrigsministeren over til at forelæse Udkast
til det Brev, som han til Successionssagens Fremme vilde foreslaae
Hans Majestæt at tilskrive Kongen af Sverrig, Dronningen af England,
den franske Republiks Præsident, Keiseren af Østerrig og Kongen af
Preussen.
Endvidere forelæste Udenrigsministeren en af Etatsraad, Professor
Larsen udarbeidet Mémoire over Arvefølgen efter Kongeloven.
Efter Udenrigsministerens Forslag bemyndigede Statsraadet ham
til paa Regjeringens Vegne at tilskrive Etatsraad, Professor Larsen og
Geheimearkivarius Wegener og takke dem for deres Arbeide i Succes
sionssagen.
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Udenrigsministeren. [Reedtz] bemærkede, at han efter nærmere at
have overveiet det af ham i forrige Statsraadsmøde reiste Spørgsmaal
angaaende Maaden, hvorpaa Regjeringen agtede at gaae frem med
Hensyn til Notabelprojectets Gjennemførelse for Slesvigs Vedkommen
de, troede, ihvor ønskelig han end fremdeles maatte ansee dette Spørgsmaals Afgjørelse for, at en saadan Afgjørelse dog, da den i Øieblikket
kunde føre til Complicationer, der ikke kunde forudsees og maaske
vilde være vanskeligere, end om Spørgsmaalet blev henstaaende uaf
gjort, kunde udsættes til det Tidspunkt, da Statsraadet maa tage Be
slutning om Notabelsagens Realitet. Men idet Udenrigsministeren saa
ledes altsaa afstod fra sit Forlangende om, at hiint Spørgsmaal nu afgjøres, maatte han tillige forbeholde sig at ansee sig berettiget til frem
deles ligesom hidtil i Almindelighed at udtale ligeoverfor de fremmede
Regjeringer, at han anseer det nødvendigt, at der, naar Kongens Auto
ritet først er gjenoprettet i Holsten, gaaes fra Regjeringens Side paral
lelt frem i Slesvig og i hiint Hertugdømme.
Justitsministeren [Scheel] tog deraf, at Hans Majestæts Organ for
Holsten nu vender tilbage dertil, Anledning til at henlede Opmærksom
leden paa Vigtigheden af, at saadanne Holsten vedkommende Sager,
som ere af almindelig politisk Betydning for det hele Monarki, ikke
finde Afgjørelse, uden at der først er givet Statsraadet Leilighed til at
blive bekjendt med dem.
Grev Reventlow-Criminil fandt det ganske i sin Orden og kunde for
sit Vedkommende ikke Andet end ønske, at de af Justitsministeren
paapegede Sager kom til Statsraadets Kundskab, inden de afgjordes, i
hvilken Henseende han lovede at skulle bidrage Sit til, at dette skete.
Mødet blev derpaa hævet.

A.W. Moltke.
/ J. Liebe.

Møde i statsrådet fredag d. 22. august 1851.
Aar 1851, den 22de August, var Statsraadet samlet. Minister Bar
denfleth, der var vendt tilbage til Slesvig, var fraværende. Protokollen
førtes af Justitsraad Liebe.
Marineministeren [van Dockum] meddelte, at efterat det allerede
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flere Aar tilbage omventilerede Spørgsmaal angaaende Gammelholms
Fraflytning af Marinen nu havde været behandlet af en dertil af Marineministeriet nedsat Commission, og alle de for Marinens Vedkom
mende til dette Spørgsmaals Bedømmelse nødvendige Forarbeider nu
vare færdige, stillede Sagen sig saaledes, at Bekostningerne ved Over
flytning af samtlige Marinens Etablissementer fra Gammelholm til
Nyholm ansloges til ialt 1.175.000 Rbd., hvilken Sum altsaa maatte
indvindes ved Gammelholms Afhændelse til Byggeplads, idet han for
udsatte, at der ikke kunde være Tale om, at Statskassen skulde gjøre
nogen Opoffrelse ved denne Leilighed. Idet han iøvrigt bemærkede, at
det vel maatte ansees hensigtsmæssigt for Marinen at see alle sine
Etablissementer samlede paa eet Sted, og at der herved ogsaa vilde i
Bekostninger til Opsyn m. v. kunne spares mindst 16.000 Rbd. om
Aaret, men at Gammelholms Fraflytning dog ikke stiller sig som nogen
paatrængende Nødvendighed for Marinen, og at det derfor nærmest er
Hensynet til den store Mangel paa Byggegrund heri Staden, der maa
gjøre sig gjældende ved det foreliggende Spørgsmaal, tilføiede han, at
Fraflytningen i hvert Fald naturligvis kun vilde kunne ske efterhaanden og under alle Omstændigheder vilde udkræve forberedende Arbei
der, som vilde medtage endel Aar, og til hvis Udførelse det vilde blive
Marinen nødvendigt at erholde Forskud. Han henstillede nu til Stats
raadet, hvorledes denne Sag rettest vilde være videre at fremme.
Krigsministeren [Fibiger] gjorde opmærksom paa den Fare, som
Marinens Etablissementer ved at blive overflyttede fra Gammelholm til
Nyholm vilde være udsatte for i Tilfælde af et fjendtligt Angreb paa
Kjøbenhavn, i hvilken Anledning Marineministeren [van Dockum] be
mærkede, at der vistnok i det nævnte Tilfælde vilde være mindre Sik
kerhed for Bygningerne, naar de laae paa Nyholm, men at den vigtigere
Del af Marinens Etablissementer allerede ligger der og det netop paa
det Stykke af Nyholm, som ved et fjendtligt Angreb vil være mest
udsat, samt at det er Hensigten ikke at anlægge paa dette Stykke nogen
af de Bygninger, som overflyttes fra Gammelholm.
Efterat Finantsministeren [Sponneck] havde bemærket, at han,
ligesom Marineministeren, forudsatte, at der ikke kunde være Spørgs
maal om i Communen Kjøbenhavns Interesse at bevilge noget Tilskud
af Statskassen for at sætte Marinen istand til at iværksætte Gammel
holms Flytning, men at det vel kunde blive nødvendigt, at Statskassen
maatte til de forberedende Arbeider, som Fraflytningen vilde kræve,
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give Marinen Forskud, af hvilken Grund han ogsaa antog, at det under
alle Omstændigheder vilde blive nødvendigt at bringe Sagen om Gam
melholms Afhændelse for Rigsdagen, nemlig igjennem Finantsloven,
og efterat Justitsministeren [Scheel] havde henledet Opmærksomheden
paa, at den Interesse, som Gammelholms Fraflytning vil med Hensyn
til Erhvervelsen af Byggegrund have for Kjøbenhavn, væsenlig vil af
hænge af, om Byen skal vedligeholdes som en Fæstning, udtalte Stats
raadet sig derhen, at den hensigtsmæssigste Vei, der med Hensyn til
den foreliggende Sag vilde være at følge, vilde være den, at Marine
ministeriet sætter sig igjennem Indenrigsministeriet i Forbindelse med
Kjøbenhavns Communalbestyrelse og tilbyder at træde i nærmere For
handling med denne.
Marineministeren [van Dockum] bemærkede, at han troede at burde
foreløbigt nævne for Statsraadet, at han antog, at de for Marinen i
næste Finantsaar til extraordinære Taxter m. v. budgetterede 60.000
Rdb. vilde finde den hensigtsmæssigste Anvendelse ved foruden, lige
som i de sidste Aar at sende et Skib op til Island, at lade gjøre et Togt
i Middelhavet, hvor der ikke siden 1842 har været noget dansk Orlogs
skib.
Udenrigsministeren [Reedtz] forelæste en Mémoire af Geheimearkivarius Wegener angaaende det russiske Keiserlige Huses Rettigheder
med Hensyn til Holsten, og endvidere forelæste han Udkast til en Svar
note paa de Noter fra Østerrig og Preussen angaaende Regjeringens
Intentioner i Henseende til Holsten, som han i et tidligere Statsraadsmøde havde foredraget, hvilken Svarnote Udenrigsministeren ønskede
at skulle afgaae samtidigt med Successionssagen.
Efterat Indenrigsministeren [Tillisch] havde fundet sig foranledi
get til at gjøre den almindelige Bemærkning med Hensyn til saadanne
diplomatiske Aktstykker, som Udenrigsministeren, inden han lader dem
afgaae, oplæser i Statsraadet: at han nemlig ansaae det som givet, at
Statsraadet, naar det ikke forud er sat istand til nærmere at gjøre sig
bekjendt med disse derved, at de have cirkuleret mellem Statsraadets
Medlemmer, ikke kan, ved at de forelæses i Statsraadet, faae nogen
Del i Ansvaret for deres Affatning; og efterat Udenrigsministeren
[Reedtz] i denne Anledning havde bemærket, at Ansvaret for Affatningen af slige Aktstykker selvfølgeligen paahviler ham, og at hans
Øiemed med at forelæse dem i Statsraadet kun er at erfare, om Stats
raadet er enigt i den Politik, der gaaer igjennem dem, blev der med
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Hensyn til de idag oplæste tvende Aktstykker gjort enkelte Bemærk
ninger, som alene henstilledes til Udenrigsministerens Overveielse.
Udenrigsministeren [Reedtz] meddelte, at da Grev W. Piessen havde
ønsket sig fritaget for atter at overtage sin Gesandtskabspost i Berlin,
og da Gesandten i Stockholm, Kammerherre Bille havde erklæret sig
villig til at overtage denne Post, agtede han at nedlægge en allerunder
danigst Forestilling om, at Grev Piessen udnævnes til Gesandt i Stock
holm og Kammerherre Bille til Gesandt i Berlin. Da imidlertid Kam
merherre Bille ikke vilde see sig istand til at komme til Berlin før i
Slutningen af næste Maaned, og Kammerherre Bielke fremdeles var
syg, havde Udenrigsministeren anseet det rettest, at Grev Bille-Brahe,
der i disse Dage vilde vende tilbage til Tydskland, for det Første blev
i Berlin.
Udenrigsministeren [Reedtz] meddelte endvidere, at han paatænkte
midt i næste Uge at gjøre en Reise til Jylland paa en halv Snes Dage, og
at Conseilpræsidenten havde lovet at varetage Udenrigsminister-Portefeuillen under hans Fraværelse.
Mødet blev derefter hævet.

A.W. Moltke.

/ J. Liebe.
Møde i statsrådet d. 30. august 1851.

Aar 1851, den 30te August, var Statsraadet samlet. Udenrigsmini
steren og Minister Bardenfleth vare fraværende. Protokollen førtes af
Justitsraad Liebe.
Indenrigsministeren [Tillisch] forelæste en foreløbig Beretning fra
Stiftamtmanden paa Island angaaende den i Reykjavik i Henhold til
Patentet af 16de Mai f. A. sammentraadte Forsamlings Slutning.
Endvidere refererede Indenrigsministeren [Tillisch] et Udkast til
en Lov om Ølbryggerier.
Imod at dette Lovudkast forelægges til allerhøieste Approbation
fandt Statsraadet Intet at erindre. Kun blev det med Hensyn til § 3
henstillet til Indenrigsministeren, om det skulde være nødvendigt, at
der gives den deri omhandlede Tilladelse til Indførsel af 01 fra Landet
til Kjøbstæderne, da, efter hvad Finantsministeren [Sponneck] yttrede,
saadan Indførsel hidtil stadigen har været anseet tilladt, i hvilken An-
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ledning Indenrigsministeren [Tillisch] bemærkede, at §en alene var for
Sikkerheds Skyld føiet til for at hæve den Tvivl, der muligt kunde være
idetmindste maaske for enkelte Byers Vedkommende.
Fremdeles forelagde Indenrigsministeren [Tillisch] et Udkast til
Lov om Afhændelse af Øen Lille Dimon blandt Færøerne; imod hvilket
Udkast, der var affattet i Henhold til den af Statsraadet tidligere tagne
Beslutning med Hensyn til denne Øes Afhændelse, Intet fandtes at
erindre.
Finantsministeren [Sponneck] bemærkede, at han, idet han gik ud
fra, at det under vore Forhold ikke lader sig gjøre at give et alminde
ligt Gagereglement, men at den rigtige Maade vil være, saaledes som
ogsaa allerede for en Del har fundet Sted, at give særlige Lønnings
reglementer for de forskjellige Klasser af Embedsmænd, troede, at det
vilde være nødvendigt at indbringe for Rigsdagen et Lønningsforslag
for de ministerielle Embedsmænds Vedkommende. Han havde derfor
udarbeidet et Udkast til et saadant Forslag, hvori Gagerne for Embedsmændene under alle Ministerier vare sammenstillede, medens derimod
i Udkastet Intet bestemmes om Antallet af disse Embedsmænd, da det
er umuligt for Regjeringen forud at have nogen Mening om, hvormange den i Tiden vil kunne behøve. Da der imidlertid ogsaa med
Hensyn til Tallet af Embedsmændene maa tilkomme Rigsdagen en
controllerende Indblanding, skjøndt kun af almindeligere Natur, fandt
han, at den naturligste Maade vilde være, at den endelige Besættelse
af de Poster, der i Aarets Løb blive ledige, gjøres afhængig af, at Gagen
for dem noteres i den næste Finantslov. Efterat han derhos endnu
havde bemærket, at han ansaae det tvivlsomt, om Ministrenes Gage
skulde optages i dette særlige Lønningsforslag eller kun bringes frem
under Finantsloven, samt at der vel kunde være Spørgsmaal, om det
maaske ikke vilde være rettest, at det hele omhandlede Lønningsfor
slag ikke indbragtes for den nu forestaaende Rigsdag, men forbeholdes
et senere Tidspunkt, forelæste han Forslaget, idet han endnu ledsagede
det med nogle foreløbige Bemærkninger, hvorefter han tilføiede, at han
skulde tilstille hver af Ministrene et Exemplar af Forslaget, for at dette
da, naar Ministrene havde gjort sig nærmere bekjendte med det, i et
senere Statsraadsmøde kunde blive foretaget til Behandling.
Mødet blev derpaa hævet.
A.W. Moltke.
27

/ J. Liebe.

418

2. SEPTEMBER 1851 —5. SEPTEMBER 1851
Møde i statsrådet tirsdag d. 2. september 1851.

Aar 1851, den 2den September, var Statsraadet samlet. Udenrigs
ministeren og Minister Bardenfleth vare fraværende. Protokollen førtes
af Justitsraad Liebe.
Conseilpræsidenten [Moltke] forelæste en fra Grev Reventlow-Cri
minil modtagen Gjenpart af det til de lauenborgske Notabler udfær
digede Indkaldelsesreskript.
Endvidere forelæste Conseilpræsidenten en ham til Forelæggelse
for Statsraadet tilstillet allerunderdanigst Beretning af 23de f. M. fra
Grev Reventlow-Criminil tilligemed den dermed følgende allerunder
danigste Adresse af 20de f. M. fra den bestandige Deputation af Præ
later og Ridderskab for Hertugdømmerne Slesvig og Holsten.
Det besluttedes, at denne Beretning med Bilag skulde tilligemed
den bestandige Deputations Adresse af 12te Marts d. A. og det derpaa
givne allerhøieste Svar af 12te Mai cirkulere imellem Statsraadets
Medlemmer, og at Sagen derefter skulde foretages i et Statsraadsmøde,
naar Udenrigsministeren og den slesvigske Minister vare tilstede.
Statsraadet vedtog, at Løverdagen den førstkommende 4de October
skulde af Indenrigsministeren bringes Hans Majestæt i Forslag til
Sammentrædelsesdag for Rigsdagen.
Mødet blev derpaa hævet.
A. W. Moltke.
/ J. Liebe.
Møde i statsrådet fredag d. 5. september 1851.

Aar 1851, den 5te September, var Statsraadet samlet. Udenrigs
ministeren og Minister Bardenfleth vare fraværende. Protokollen førtes
af Justitsraad Liebe.
Conseilpræsidenten [Moltke] nævnte foreløbigen Hovedpunkterne
i en idag indløben udførlig Depeche fra den danske Gesandt i Peters
borg, idet han overlod til Udenrigsministeren, der i disse Dage ventes
tilbage, [at give] nærmere Meddelelse til Statsraadet om Indholdet af
denne Depeche.
Indenrigsministeren [Tillisch] forelæste 1) en Beretning fra Stift
amtmanden over Island af 17de August; 2) en Skrivelse fra 36 Med
lemmer af den opløste islandske Forsamling til dennes Præsident,
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Amtmand Melsted; 3) et Brev hvorved Amtmand Melsted har tilstillet
Stiftamtmanden denne Skrivelse; 4) Indstillingspunkterne i den over
Lovudkastet om Islands forfatningsmæssige Stilling afgivne Committeebetænkning; 5) den Tale, hvormed Stiftamtmanden som Kongelig
Commissarius sluttede Forsamlingen; 6) en ad privat Vei modtagen
Afskrift af en Adresse, som hine 36 Medlemmer af den opløste island
ske Forsamling paatænke at indgive til Hans Majestæt ved en til dette
Øiemed valgt Deputation.
Efter den Anledning, som de forelæste Aktstykker gave, fandt Stats
raadet, at der var Grund til at sende en overordenlig Regjeringscommissær til Island for at indhente paalidelig Kundskab om Forholdene
i det Hele og navnlig om de i Stiftamtmandens Beretning særligt ud
pegede 5 Embedsmænds Virksomhed, med Hensyn til hvilken der i
Øieblikket ikkun foreligger Statsraadet Stiftamtmandens blotte Frem
stilling, der, forinden Regjeringen foretager noget Skridt med disse
Embedsmænd, saameget mere trænger til at suppleres, som, da intet
Justitielt foreligger, det, hvorom der her kan være Tale, ikke er at
sætte dem under Justitiens Tiltale (undtagen med Hensyn til Syssel
mand Gudmundsen, forsaavidt han, uagtet der er ham nægtet Reisetilladelse, alligevel forlader sit Embede og begiver sig til Danmark, og
med Hensyn til Assessor Kristiansson, forsaavidt han ved efter den
islandske Forsamlings Opløsning at tilstede Møder i sit Hus m. m.
har tilsidesat de ham som Politimester særligt paahvilende Pligter),
men at gjøre Brug af den Myndighed, der tilkommer Regjeringen til
af politiske Grunde at afskedige en Embedsmand. Idet Statsraadet der
for besluttede, at der i det nævnte Øiemed skulde sendes til Island en
overordenlig Regjeringscommissær, som maatte have en aldeles ud
strakt Bemyndigelse til navnlig at suspendere Embedsmænd og, saavidt det tillige gjøres fornødent, at de forlade Island, da at tage dem
med sig tilbage til Danmark, vedtog Statsraadet paa Indenrigsministe
rens [Tillischs] Forslag, at Kammerherre H. M. Rosenørn, der tidligere
har været Stiftamtmand paa Island, skulde bringes Hans Majestæt i
Forslag til at overtage hiint Hverv. Da det vilde være nødvendigt, at et
Marinedampskib benyttes til at bringe Regjeringscommissæren til Is
land og igjen tilbage, blev det,efter at Marineministeren [van Dockum]
havde erklæret, at Dampskibet Thor, der paa Grund af, at det tillige er
complet Seilskib, bedst egner sig til denne Reise, vil midt i næste Uge
kunne være færdigt til at afgaae, bestemt, at dette Dampskib skulde
27*
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bruges til denne Expedition, med Hensyn til hvilken iøvrigt Marine
ministeren bemærkede, at Aarstiden gjorde det ønskeligt, at den kunne
ske saasnart som muligt, samt at han forudsatte som en Selvfølge, at
Marinen til at bestride Omkostningerne ved den vilde faae en extraordinær Pengebevilling.
Statsraadet, der ved den saaledes besluttede Expedition tillige havde
for Øie den gavnlige Virkning, som det paa Island kan have, naar man
der seer, at Regjeringen tager Sagen alvorligt, udtalte sig endelig for,
at Regjeringscommissærens Beretning og hans derpaa grundede For
slag maa afventes, forinden nogen Bestemmelse kan tages om, hvad
der med Hensyn til den islandske Forfatningssag videre bliver at fore
tage.
Indenrigsministeren [Tillisch] bemærkede slutteligen, at han, efter
hvad der forelaae, fandt det passende at indstille Præsidenten i den
opløste islandske Forsamling, Amtmand Melsted til af Hans Majestæt
at erholde Dannebrogsmændenes Hæderstegn, hvorimod der ikke fore
kom ham at være fortiden Anledning til at gjøre Indstilling om Naadesbevisninger til de øvrige Mænd, som Stiftamtmanden dertil havde
anbefalet.
Mødet blev derpaa hævet.
A.W. Moltke.

/ J. Liebe.
Møde i statsrådet tirsdag d. 9. september 1851.

Aar 1851, den 9de September, var Statsraadet samlet. Minister Bar
denfleth var fraværende. Protokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Udenrigsministeren [Reedtz] forelæste en Depeche fra Gesandtska
bet i Stockholm i Anledning af den den svenske Regjering gjorte Med
delelse i Successionssagen.
Endvidere forelæste han en ham af den herværende fungerende
russiske Chargé d’affaires meddelt Copi af en Depeche fra Grev Nessel
rode af 1ste September betræffende Warschauer-Protokollen, idet han
tilføiede, at han havde forsynet den i denne Depeche ommeldte for
andrede Udfærdigelse af bemeldte Protokol med sin Underskrift.
Fremdeles forelæste han tvende Beretninger fra Gesandtskabet i
Petersborg af 31te August og 3die September, samt en Depeche fra
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Grev Piessen i Wien af 4de September og en Depeche fra Grev BilleBrahe i Berlin af 2den September; og endelig foredrog han i Udtog en
Depeche fra Kammerherre Bülow i Frankfurt af 3die September.
I Anledning af, hvad der i den oplæste Depeche fra Kammerherre
Bülow indeholdtes om den Maade, hvorpaa den Committee, der var
nedsat angaaende Hertugen af Augustenborgs Besværing over den dan
ske Regjerings Fremgangsmaade med Hensyn til hans Godser, havde
taget denne Sag, henledede Grev Moltke-Nütschau Opmærksomheden
paa Nødvendigheden af, at Kammerherre Bülow instrueres om til Pro
tokollen at nedlægge bestemt Protest imod, at der i noget Tilfælde kan
nogensinde tilkomme Forbundsdagen Competence til at indblande sig
i denne reent slesvigske Sag, som kun angaaer den danske Regjerings
Foretagender med Hensyn til Hertugens i Slesvig beliggende Godser,
og som efter Forbundslovgivningen aldrig burde være gaaet til Com
mittee, men strax burde have været pure afvist; i hvilken Henseende
Grev Moltke-Nütschau yderligere bemærkede, at der, hvis en saadan
Protest ikke nu skete, vilde, da de af Committeen brugte Udtryk
(angebrachter Massen) netop forudsætte, at Forbundsdagen er com
petent, og involvere, at Grunden til den i det foreliggende Tilfælde foreslaaede Afvisning af Hertugens Andragende ligger alene i en Formfeil,
kunne af den danske Regjerings stiltiende Indrømmelse af, at der
kunde være Tilfælde, hvor Forbundsdagen var competent til at blande
sig i denne Sag, drages meget farlige Conseqventser.
Statsraadet tiltraadte, hvad Grev Moltke-Nütschau saaledes havde
yttret om Nødvendigheden af at instruere den danske Forbundsgesandt
i den paagjældende Retning.
Udenrigsministeren [Reedtz] bemærkede, at da der nu med det
Første vilde kunne ventes Svar fra Østerrig og Preussen paa Regjerin
gens Noter med Hensyn til Holsten, ansaae han det for at være af
Vigtighed, at alle Hans Majestæts Regjeringsorganer for de forskjellige
Landsdele kunne til den Tid være samlede, og han henstillede derfor,
om der ikke maatte være Anledning til at anmode Ministeren for Sles
vig og den Kongelige overordenlige Befuldmægtigede for Holsten om i
Løbet af næste Uge at komme her til Staden.
I Henhold til, hvad Udenrigsministeren havde bemærket, vedtoges
det, at Conseilpræsidenten skulde anmode Minister Bardenfleth og Grev
Reventlow-Criminil om i Løbet af næste Uge at komme hertil.
I Anledning af, at Geheimeconferentsraad Scheel havde for Uden-
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rigsministeren yttret, at han har isinde at udgive nogle politiske Bro
churer, hvoraf navnlig een skulde gaae ud paa at vise Uhensigtsmæs
sigheden af den Maade, hvorpaa Slesvig administreres, bemærkede
Finantsministeren [Sponneck], at der med Hensyn til Geheimeraad
Scheels tidligere Færd, og da han oppebærer betydelige Vartpenge af
Statskassen, forekom ham at være Anledning for Statsraadet til at tage
under Overveielse, om der ikke fra Regjeringens Side bør foretages no
get Skridt til at forhindre disse Brochurers Publication.
Han tilbagekaldte i saa Henseende i Erindringen, at det allerede
tidligere har været paa Bane i Statsraadet at træffe Forholdsregler
mod Geheimeraad Scheel, navnlig i Anledning af den høist uforsigtige
og overordenlig daddelværdige Maade, hvorpaa han, saaledes som
vitterligt var, havde og det endogsaa ligeoverfor de fremmede Diplo
mater, navnlig den østerrigske Minister, udtalt sig om den Politik, som
fulgtes under Geheimeraad Tillischs Bestyrelse af Slesvig; og da man
saaledes har Erfaring for, at han i at omtale Regjeringens Politik ikke
iagttager den Forsigtighed, der saameget mere kan fordres af ham,
som den høie Embedsstilling, han tidligere har indtaget i Slesvig, kan
især i Udlandets Øine give hans Udtalelser i Henseende til dette Hertug
dømme en Betydning, som de ellers ikke vilde have, fandt Finants
ministeren, at der er Grund til at søge forebygget de Vanskeligheder,
som Udgivelsen af hiine Brochurer muligt kunde berede Regjeringen,
især da det med Føie kan antages, at hans tidligere uforsigtige Udtalel
ser ikke have været uden skadelig Virkning. Da det nu derhos heller
ikke syntes Finantsministeren at stemme med Regjeringens Værdig
hed, at det taales, at en Mand, der oppebærer Vartpenge af Statskassen,
uændset træder op imod den Politik, Regjeringen følger, og da det
Øiemed at forekomme de omtalte Brochurers Publication kun kan med
nogen Sikkerhed ventes opnaaet, naar det af Kongen forbydes Geheime
raad Scheel at udgive noget Skrift angaaende vore politiske Forhold
under Fortabelse af de ham tilstaaedc Vartpenge, som det, da de ere
ham tillagte under den ældre Rcgjcringsform og saaledes ikke staae
under den Beskyttelse, Grundloven giver, staaer i Kongens Magt at
fratage ham, fandt Finantsministeren i Alt, hvad der foreligger, til
strækkelig Anledning for Statsraadet til at udvirke en allerhøieste
Resolution i denne Retning, hvilken Resolution da mundligen maatte
af Premierministeren meddeles Geheimeraad Scheel.
Indenrigsministeren [Tillisch] maatte ligeledesvære af den Mening,

9. SEPTEMBER 1851

423

at Statsraadet, naar det veed, at Geheimeraad Scheel agter at udgive
politiske Brochurer, om hvilke der, efter Alt hvad foreligger, er Grund
til at antage, at de ville kunne have skadelig Virkning, bør foretage
Skridt til at forhindre Udgivelsen, og idet han fandt, at Statsraadet ved
at undlade dette vilde med Føie paadrage sig Bebreidelse, tiltraadte
han, at der udvirkes en allerhøieste Resolution i den af Finantsmini
steren foreslaaede Retning.
Marineministeren [van Dockum] bemærkede, at det forekom ham
særdeles betænkeligt at bringe en saa aldeles exceptionel Forholdsregel,
som den Finantsministeren havde forcslaaet, i Anvendelse.
Greu Moltke-Nütschau troede foreløbigen at burde bemærke, at han,
da det allerede tidligere var blevet ham bekjendt, at Geheimeraad
Scheel har isinde at udgive nogle politiske Brochurer, uden at han
iøvrigt kjender noget til disses Indfald, har privat saavel skriftligt som
mundligt søgt at forhindre Udgivelsen, men forgjæves. Hvad nu der
næst angik det Spørgsmaal, om der fra Regjeringens Side bør foretages
Noget til at forebygge disse Brochurers Publication, da troede han, idet
han forresten paa ingen Maade skulde bestride Rigtigheden af, at den,
der nyder Vartpenge eller Pension af Statskassen, hverken skriftligt
eller mundligt bør optræde imod Regjeringens Politik, at den Hensigt
at forekomme den Skade, som Brochurerne kunde gjøre, ikke vil opnaacs ved, at Regjeringen forhindrer Udgivelsen, men at det tvertimod
vil virke mere skadeligt, naar det bliver bekjendt, at han af Regjerin
gen er bleven forhindret i at publicere dem, end om de virkelig ud
komme, i hvilket sidste Fald de jo ville kunne gjendrives, ligesom det
i det Hele forekom ham noget ubehageligt, at det skal kunne siges, at
Regjeringen har forhindret Udgivelsen af et Skrift, fordi det var rettet
imod dens Politik, hvilken det jo dog ikke fra det juridiske Stand
punkt kan kaldes lovstridigt at kritisere. Han ansaae sig forøvrigt for
pligtet til at gjøre Statsraadet bekjendt med, at, efter hvad han havde
Grund til at antage, ere de paagjældende Brochurer allerede under
Pressen.
Cultusministeren [Madvig] kunde ikke Andet end være af den Me
ning, at Statsraadet med Hensyn til Geheimeraad Scheels tidligere Stil
ling som høitstaaende og indflydelsesrig Embedsmand i Slesvig og paa
Grund af, hvad der senere er fra hans Side passeret, har, naar der ved
hans egne Ord til Udenrigsministeren haves fuldstændig Sikkerhed for,
at han paatænker at udgive en politisk Brochure om Slesvigs Admini-
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stration, og naar det, efter hvad der foreligger, ikke kan være tvivlsomt,
i hvilken Tone han i denne Henseende vil udtale sig om Regjeringens
Politik, fuld Føie til at benytte sig af det Middel, som hans VartpengeStilling giver til muligen at forhindre en saadan Brochures Udgivelse;
ligesom han i det Hele ikke troede, at det, naar Regjeringen, saaledes
som Tilfældet er med Geheimeraad Scheel, har det i sin Magt at fratage
ham hans Vartpenge, bør uændset taales, at en saadan Mand optræder
mod den Politik, Regjeringen følger. Idet Cultusministeren altsaa for
saavidt var enig med Finantsministeren, vilde han dog foreslaae, at
Statsraadet gik den Vei, at man, efter forud at have sikkret sig Hans
Majestæts Samtykke, giver Geheimeraad Scheel underhaanden og ikke
officielt en mundlig Advarsel imod at udgive noget Skrift, der griber
ind i Politiken, og lader ham forstaae, at naar han ikke følger denne
Advarsel, vil der hos Hans Majestæt blive gjort Skridt til, at hans Vart
penge fratages ham. Han troede, at Statsraadet herved var i sin gode
Ret, og fandt, at det kunde have Betænkelighed at gaae frem paa den
Maade, Finantsministeren havde foreslaaet: at udvirke et Kongeligt
Forbud, der meddeles Geheimeraad Scheel.
Finantsministeren [Sponneck] bemærkede yderligere, at han ved
sit Forslag lægger megen Vægt paa, at der erhverves en allerhøieste
Resolution, som forbyder Geheimeraad Scheel at udgive Skrifter af
politisk Indhold og som forresten kun mundlig meddeles ham, da han,
hvis han ikke destomindre udgiver saadanne Skrifter, ligefrem krænker
sin Konges Bud.
Udenrigsministeren [Reedtz] antog det for høist ønskeligt, at Publicationen af de omhandlede Brochurer forhindres, og troede, at Stats
raadet var fuldkommen berettiget til at gjøre det af Finantsministeren
foreslaaede Skridt.
Justitsministeren [Scheel] bemærkede, at han troede, at man, efter
hvad der fortiden forelaae, ialtfald ikke kunde gaae videre end under
haanden at give Geheimeraad Scheel en officiel Advarsel imod at ud
give nogen Brochure, som kunde være skadelig for Regjeringens Poli
tik ligeoverfor Udlandet, uden nogen tilføiet Trudsel om, at man, hvis
han ikke fulgte Advarselen, vilde gjøre Skridt til, at hans Vartpenge
bleve inddragne, og Justitsministeren foreslog derfor, at man under
alle Omstændigheder indskrænker sig fortiden til den af ham saaledes
nævnte Forholdsregel.
Conseilpræsidenten [Moltke] mente, at der ikke foreligger tilstræk-
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keli ge Data for Regjeringen til i Øieblikket at foretage noget Skridt
imod Geheimeraad Scheel.
Da det derpaa sattes under Afstemning, om der overhovedet skal
fra Regjeringens Side gjøres Noget i den omhandlede Anledning, blev
dette Spørgsmaal besvaret benægtende af Conseilpræsidenten [Moltke]
og Grev Moltke-Nütschau, bekræftende af Statsraadets øvrige Medlem
mer (dog for Justitsministerens [Scheels] og Marineministerens [van
Dockums] Vedkommende kun forsaavidt der maatte kunne findes
nogen Forholdsregel, der kunde erkjendes for hensigtsmæssig), og da
derefter Finantsministerens Forslag stilledes til Afstemning, stemmede
foruden Finantsministeren [Sponneck] selv, Indenrigsministeren [Til
lisch], Krigsministeren [Fibiger], Udenrigsministeren [Reedtz] og
Grev Moltke-Nütschau (der, naar det først var afgjort, at noget Skridt
skulde gjøres fra Regjeringens Side, mente, at dette Skridt burde være
saa kraftigt som muligt, for at den tilsigtede Virkning skulde kunne
opnaaes) for Forslaget, medens Justitsministeren [Scheel], Cultus
ministeren [Madvig], Marineministeren [van Dockum] og Conseil
præsidenten [Moltke] stemte imod det. Da saaledes Forslaget fik
Pluralitet for sig, vedtoges det, at der i Overensstemmelse dermed
skulde gjøres Udkast til en Forestilling til Hans Majestæt, hvilket Ud
kast vilde blive at foretage i næste Statsraadsmøde.
Finantsministeren [Sponneck] bemærkede, at Hans Majestæt havde
yttret for ham, at Allerhøistsamme attraaer at blive Eier af Frederiksgave tilligemed Flenstofte, i hvilken Anledning Hans Majestæt havde
befalet ham at meddele sig adskillige Oplysninger, navnlig ogsaa om
den Maade hvorpaa han troede, at Hans Majestæts Ønske kunde reali
seres. Han havde strax gjort Hans Majestæt opmærksom paa, at da
det ikke længer er muligt for Regjeringen at sælge noget Domæne med
Bøndergodset, kan der ikke for Allerhøistsamme være Spørgsmaal om
at erhverve det Frederiksgave tilliggende Bøndergods, og dette havde
Hans Majestæt ogsaa erkjendt. Da Hans Majestæt derhos ikke ønskede
at faae Agernæs med, vilde altsaa det, om hvis Afhændelse til Aller
høistsamme Talen er, være Frederiksgave med Tilhørende (Skoven
derunder indbefattet, men Bøndergodset undtaget) tilligemed Flens
tofte, og Finantsministeren ønskede nu at erfare, om Statsraadet vil
finde nogen Betænkelighed ved, at Hans Majestæts Ønske i saa Hen
seende imødekommes. Hvad Flenstofte angaaer, da er den allerede
bestemt til at afhændes, og med Hensyn til Frederiksgave finder aldeles
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ingen af de Omstændigheder Sted, som kunde gjøre, at man nødig
maatte see det gaae over i privat Eie, idet Finantsministeren tvertimod
holdt sig overbevist om, at det, hvis ikke Hans Majestæt havde for sin
Livstid forbeholdt sig Bopæl paa Frederiksgave, vilde være en af de
første Domæner til at sælges. Heller ikke kunde han antage, at det vil
paa Rigsdagen møde nogen Vanskelighed, at Frederiksgave gaaer over
til Hans Majestæts private Eiendom, og under Forudsætning af at
man, forinden et Lovforslag om Afhændelsen indbringes for Rigsdagen,
har sikkret sig nogenlunde, at Forslaget vil gaae igjennem uden Dis
cussion, vilde han derfor tilraade at imødekomme Kongens Ønske.
Hvad Formen for Afhændelsen angaaer, da vilde den almindelige Form
være den, at Salget skete ved Auction, men i nærværende Tilfælde vilde
det imidlertid være noget misligt at gaae denne Vei, da derved paa den
ene Side kunde foranlediges, at Eiendommene dreves Hans Majestæt
op langt over deres virkelige Værdi, og det paa den anden Side ogsaa
kunde tænkes, at, naar det vidstes, at Hans Majestæt vilde kjøbe, slet
Ingen vilde byde, og at saaledes Auctionen blev aldeles illusorisk. Da
det nu heller ikke vel gik an forud at lade optage en sædvanlig forme
lig Taxationsforretning over Eiendommene, idet det nemlig derved
strax vilde blive bekjendt, at Hans Majestæt attraaede at kjøbe dem,
troede han efter Conference med Domænedirektøren, at det ved Lov
forslaget kunde overdrages den Commission, der ifølge Loven om Selveiendoms Indførelse paa det Staten tilhørende Bøndergods skal taxere
dette Bøndergods, at vurdere de paagjældende Eiendomme, hvornæst
disse da skulde tilbydes Hans Majestæt for den saaledes satte Vur
deringssum og iøvrigt paa de sædvanlige Betalingsvilkaar, fra hvilke
Hans Majestæt ikke ønsker nogen Undtagelse.
Statsraadet fandt Intet imod, at de paagjældende Eiendomme gaae
over i Hans Majestæts private Eie, men ansaae det tillige rettest, at, da
den omhandlede Commission vilde komme i en noget vanskelig Stilling
ved at skulle taxere Eiendommene, efterat det vidstes, at Hans Majestæt
skulde have disse for den Vurderingssum, Commissionen satte derpaa,
Afhændelsessummen strax bestemmes ved Lovforslaget, og at Sum
mens Størrelse fastsættes efter de Oplysninger, som haves i Domænedirektoratet, i hvilket Øiemed det da maatte overdrages Domænedirektøren efter de Data, han allerede er i Besiddelse af, at gjøre Finants
ministeren et motiveret Forslag til Bestemmelse af Eiendommenes
Værdi, hvilket Forslag derefter vilde af Finantsministeren blive at
foretage i Statsraadet.
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Indenrigsministeren [Tillisch] forelæste en Skrivelse fra Kammer
herre Rosenørn, hvori denne vægrer sig ved at overtage det Hverv, som
det i sidste Statsraadsmøde vedtoges at overdrage ham: at gaae som
overordenlig Regjeringscommissær til Island, og da der nu tillige er
indtruffet Forhindringer for, at Dampskibet Thor sendes til Island,
saa at, hvis et Skib skal gaae derop, det kun kan blive et Seilskib,
henstillede han, da det desuden dog neppe var ønskeligt i dette Til
fælde at paalægge Kammerherre Rosenørn imod hans Vægring at over
tage hiint Hverv, og da ingen Anden havdes hertil, om det ikke maatte
være rettest at opgive den i forrige Statsraadsmøde tagne Beslutning
og at indskrænke sig til at gjøre Indstilling om, at Assessor Kristians
son afskediges med Pension, idet der nemlig ikke foreligger tilstrække
lige Data til at foretage et lignende Skridt mod de tre af Stiftamtmand
Trampe specielt fremhævede geistlige Embedsmænd, og da den 5te af
Stiftamtmanden specielt udpegede Embedsmand, Sysselmand Gudmundsen (der desuden ventes hertil og da vil kunne tiltales for uden
Tilladelse at have forladt sit Embede) kun var constitueret og allerede
har nedlagt sin Constitution. Indenrigsministeren bemærkede derhos
endvidere, at han antog, at Spørgsmaalet om Sammenkaldelsen af en
ny Forsamling paa Island, med hvad dermed staaer i Forbindelse,
maatte beroe indtil videre.
Statsraadet erklærede sig enigt med Indenrigsministeren.
Mødet blev derpaa hævet.

A. W. Moltke.

/ J. Liebe.
Møde i statsrådet fredag d. 12. september 1851.
Aar 1851, den 12te September, var Statsraadet samlet. Minister
Bardenfleth var fraværende. Protokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Conseilpræsidenten [Moltke] forelagde et Udkast til en Forestilling
til Hans Majestæt med Hensyn til Geheimeraad Scheel, som han i
Overensstemmelse med det i forrige Statsraadsmøde Vedtagne havde
ladet opsætte. Forinden han imidlertid foredrog Statsraadet dette Ud
kast, troede han, da han ved nøiere at overveie Sagen var bleven endmere bestyrket i det Betænkelige ved, at der gaaes frem paa den af
Statsraadet besluttede Maade, at burde sætte den hele Sag under Stats
raadets fornyede Overveielse.
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Efterat derpaa Statsraadet havde samtykket i, at den hele Sag
reassumeres, blev under de Discussioner, som derefter reiste sig, paa
begge Sider yderligere udviklet, hvad der allerede i forrige Statsraads
møde var med Hensyn til denne Sag anført for og imod. Det blev saa
ledes navnligen paa den ene Side urgeret, at Hensigten med at forbyde
Geheimeraad Scheel at udgive de omhandlede Brochurer, nemlig at
forekomme Skade, ikke vilde blive opnået, da det endnu mere end
Brochurernes Publication vilde skade Regjeringen, naar det, hvad ikke
kunde forebygges, blev bekjendt og gjort til Gjenstand for Omtale
baade mundlig og igjennem Pressen, at et saadant Forbud var meddelt
ham, hvilket vilde blive udlagt som en Frygt hos Regjeringen for at
høre Sandheden udtalt, at et sligt Forbud er noget ganske Særeget, og
at det navnlig er et fuldkomment extraordinært Middel, Hans Maje
stæt vilde betjene sig af ved uden Lov og Dom aldeles at fratage en
Mand de ham engang tillagte Vartpenge, idet Sikkerheden for disse
maa i saa Henseende være den samme, enten de ere tilstaaede under
den ældre Regjeringsform eller først efter Grundlovens Emanation; at
hertil kommer, at det er som slesvigsk Embedsmand, at Geheimeraad
Scheel staaer paa Vartpenge, og at der altsaa i ethvert Fald kan fra
det danske Statsraads Side kun være Tale om at bevirke Sistering mod
hans Vartpenges Udbetaling af den danske Statskasse, medens derimod
deres fremtidige Udbetaling af den slesvigske Centralkasse ikke kan
rammes herved, at det endelig staaer aabent, naar Geheimeraad Scheel
træder paa en skadelig Maade op mod Regjeringens Politik, at gaae
frem imod ham paa samme Maade, som man i lignende Tilfælde vilde
gaae frem mod andre Vartpenge-nydende Embedsmænd, nemlig at lade
ophøre at staae paa Vartpenge og gaae af med Pension.
Paa den anden Side blev derimod fremhævet, at, da Geheimeraad
Scheel anseer sig som Embedsmand for en Del af det danske Rige, som
ikke staaer under den danske Grundlov, vil et af Hans Majestæt selv
givet Forbud, hvad enten nu dette maatte blive at clausulere derhen, at
Geheimeraad Scheel aldeles ikke maa skrive om vore politiske Forhold,
eller derhen at han ikke i Skriften maa berøre Noget, der i nogen Maade
vedkommer de svævende politiske Spørgsmaal, eller endelig derhen at
han ikke skriver Noget, som under de nærværende Forhold kan være
vor Politik til Skade, være den eneste Maade, hvorpaa det med nogen
Sikkerhed kan ventes opnaaet, at Geheimeraad Scheel afstaaer fra
Udgivelsen af de omhandlede Brochurer, og at ligesom under den

12. SEPTEMBER 1851

429

svævende Stilling, hvori Monarkiets politiske Forhold endnu befinde
sig, et saadant Forbud maa, ved Alt hvad foreligger, ansees fuldkom
ment berettiget, saaledes synes det ogsaa allerede i og for sig i den
Grad naturligt, at Regjeringen ikke tillader en Mand, der staaer paa
Vartpenge, at skrive Libeller imod dens Politik, at et sligt Forbud ikke
kan antages at ville vække Anstød eller skade Regjeringen; at der efter
de under den ældre Regjeringsform gjældende Regler ikke kan antages
at være Noget til Hinder for, at Hans Majestæt uden Lov og Dom fra
tager en Mand de Vartpenge, Allerhøistsamme som Souveræn har tilstaaet ham; at det vel er som slesvigsk Embedsmand, at Geheimeraad
Scheel oppebærer sine Vartpenge, men at det ogsaa, efter hvad den
slesvigske Minister tidligere har yttret om Nødvendigheden af, at der
træffes Forholdsregler mod ham, kan med Grund forudsættes, at denne
Minister, hvis udtrykkelige Samtykke Tiden nu ikke tillader at ind
hente, er enig i, at hans Vartpenge fratages ham, naar han overtræder
det Kongelige Forbud, der skal gives ham, og at det er under denne
Forudsætning, at Statsraadet skal handle; at endelig, da det Væsenlige
er, at Geheimeraad Scheel ikke skal kunne udgive de omhandlede Bro
churer uden at krænke et Forbud af Kongen, og da Kongens blotte
Forbud uden tilføiet Trudsel om Berøvelse af Vartpenge vel maa an
tages at være tilstrækkeligt til at bevirke, at Geheimeraad Scheel holder
Brochurerne tilbage, kan, om Statsraadet maatte foretrække det, en
saadan Trudsel bortfalde.
Udenrigsministeren [Reedtz] bemærkede specielt, at i hvor ønske
ligt han end ansaae det for at være, at Udgivelsen af de omhandlede
Brochurer forhindres, saa kunde han dog ikke miskjende, at der, ved
at gaae den af Statsraadet i forrige Møde besluttede Vei, vilde kunne
reise sig Complicationer, der vare fuldt saa slemme som Brochurernes
Udgivelse, og efter at have hørt de idag stedfundne Discussioner,
maatte han derfor finde overveiende Betænkelighed ved, at Statsraadet
udvirker noget Kongeligt Forbud. Idet han saaledes ikke længere kunde
stemme herfor, forekom det ham derimod, at da det, naar der fra Kon
gens Side skal foretages Noget i nærværende Sag, maa være i Hans
Majestæts Egenskab som Hertug af Slesvig, vil det være correctest og
ønskeligt, at Hans Majestæt selv uden Indstilling af Statsraadet siger
Geheimeraad Scheel, at det er Allerhøistsammes Villie, at han indtil
videre ikke befatter sig med at skrive om vore politiske Forhold.
Justitsministeren [Scheel] optog sit i forrige Statsraadsmøde frem-
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satte Forslag, idet han mente, at der, i hvad der forelaae, kunde være
Anledning til, at Statsraadet uden nogen forud erhvervet allerhøieste
Resolution igjennem Conseilpræsidenten giver Geheimeraad Scheel en
mundlig officiel Advarsel imod at udgive noget Skrift, der kan berede
Regjeringen Vanskeligheder og være skadelig for dens Politik ligeoverfor Udlandet, og at man da senere, hvis denne Advarsel ikke blev
fulgt, skulde foranledige, at han afskediges med Pension.
Da der derpaa skredes til Afstemning, blev det Spørgsmaal, om
der i nærværende Sag skal af Statsraadet gjøres Hans Majestæt Fore
stilling om noget allerhøieste Forbud betræffende Geheimeraad Scheel
(med Reservation af nærmere Afstemning over hvorledes saadant
Forbud skal formuleres) besvaret bekræftende af Indenrigsministeren
[Tillisch], Finantsministeren [Sponneck] og Krigsministeren [Fibi
ger], men benægtende af Statsraadets øvrige Medlemmer. Det af Uden
rigsministeren foreslaaede Alternativ: at Hans Majestæt uden Indstil
ling fra Statsraadet tilkj endegiver Geheimeraad Scheel sin Villie i den
paagjældende Retning, sattes derefter under Afstemning, men fik ved
denne ikke nogen af Statsraadets øvrige Medlemmers Stemme for sig.
Derefter stilledes Justitsministerens Forslag: at der uden forud erhver
vet allerhøieste Resolution igjennem Conseilpræsidenten gives Gehei
meraad Scheel en mundlig officiel Advarsel imod at udgive Skrifter,
som kunne berede Regjeringen Vanskeligheder, under Afstemning,
hvis Udfald blev, at foruden Justitsministeren [Scheel] kun Cultus
ministeren [Madvig] erklærede sig for Forslaget, medens Statsraadets
øvrige Medlemmer erklærede sig imod det. Til Slutning sattes dernæst
under Afstemning: om der skal igjennem nogen af de andre Ministre
end Conseilpræsidenten gives Geheimeraad Scheel en Advarsel, hvilket
Spørgsmaal blev af Indenrigsministeren [Tillisch], Krigsministeren
[Fibiger] og Grev Moltke-Nütschau besvaret benægtende, men der
imod af Statsraadets samtlige øvrige Medlemmer bekræftende. Efterat
derpaa ved Afstemning over, hvilken af Ministrene der skulde advare
Geheimeraad Scheel, de fleste Stemmer vare faldne paa Grev MoltkeNütschau, erklærede denne, da Statsraadet ønskede det, sig villig til at
udføre dette Hverv, skjøndt han paa ingen Maade turde give nogen
Forsikkring om, at Øiemedet vilde paa denne Maade opnaaes, men da
Advarselen, skjøndt den ved at gives af nogen anden Minister end
Conseilpræsidenten, mere faaer en privat Charakter, dog ikke skal
være blot confidentiel, maatte han ønske bestemt Instruction om, hvad
han skulde sige Geheimeraad Scheel.
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Statsraadet vedtog derefter, at hvad Grev Moltke-Nütschau, naar
han i den omhandlede Anledning begav sig til Geheimeraad Scheel,
skulde sige denne, skulde indskrænke sig til, at det, ved hvad Scheel
havde omtalt for Udenrigsministeren angaaende den af ham paatænkte
Udgivelse af nogle politiske Brochurer, var kommet til Statsraadets
Kundskab, at han vilde publicere disse, og at han (Grev Moltke-Nüt
schau), efter at han allerede tidligere forgjæves havde fraraadet ham
at udgive dem, nu maatte ansee det for sin Pligt at meddele ham, at
han, hvis han udgav noget Skrift, som under de nuværende vanskelige
Omstændigheder kan i nogen mærkelig Grad berede Regjeringen For
legenheder, vilde udsætte sig selv for Ubehageligheder fra Regjerin
gens Side, og han burde derfor lade være at udgive saadanne Skrifter.
Grev Moltke-Nütschau bemærkede endelig, at han, efter at have
paa den nævnte Maade advaret Scheel, selvfølgeligen ikke senere, naar
der blev talt til ham derom, kunde benægte, at Saadant var sket, og
heri var Statsraadet enigt med ham.
Udenrigsministeren [Reedtz] bragte under Omhandling, om den
Dr. Ostwald hidtil tillagte aarlige Understøttelse af Statskassen, som
det ved Statsraadsbeslutning af 24de September f. A. blev bestemt at
skulle udbetales ham indtil videre, og som siden 1ste Juli f. A. har
været afholdt af Udenrigsministeriets Sum til extraordinære Udgifter,
skal vedblive udover indeværende Finantsaar, i hvilken Henseende
Udenrigsministeren bemærkede, at af det Værk, som Dr. Ostwald i
længere Tid har havt under Arbeide, og hvis Udgivelse det ved for
nævnte Statsraads-Beslutning overdroges Udenrigsministeren at pres
sere, ere nu 13 Ark trykte og Manuskriptet til Resten fuldkommen
færdigt, samt at de Grunde, der tidligere have motiveret Statsraadet til
at lade den ommeldte Understøttelse vedblive, vel i det Væsenlige ville
kunne ansees bortfaldne, naar Udgangen af indeværende Finantsaar
afventes, inden man lader Understøttelsen ophøre.
Statsraadet besluttede, at da Dr. Ostwald intet Krav har paa Staten,
og da de Grunde, der have motiveret Statsraadets tidligere Beslutninger
om den ommeldte Understøttelses Vedbliven, nu for en stor Del ere
paa Grund af de forandrede Forhold bortfaldne og yderligere ville bort
falde, naar Dr. Ostwald dels ved Udgivelsen af det omhandlede Værk
bliver bunden i forskjellige Retninger, hvor han maaske ellers riide
kunne gjøre nogen Skade, og dels udstæder et Revers for, at han
hverken i Original eller i Gjenpart har nogetsomhelst Dokument, som

432

12. SEPTEMBER 1851 — 16. SEPTEMBER 1851

tilhører noget af de Kongelige Arkiver, saa skal den ham hidtil til
lagte Understøttelse bortfalde fra næste Finantsaars Begyndelse, hvor
hos Udenrigsministeren inden førstkommende 1ste October maa tilkjendegive ham, at Understøttelsen vil med indeværende Qvartals Slut
ning ophøre at udbetales ham, hvis han ikke, saafremt Udenrigsmini
steren ei paa anden Maade troer at kunne sikkre sig det omhandlede
Værks uopholdelige Udgivelse, udleverer Udenrigsministeren Manu
skriptet til den endnu ikke trykte Del af det omhandlede Værk, hvilket
Manuskript da trykkes paa hans Bekostning (i Forudsætning af, at
Trykningen af de færdige 13 Ark ikke er sket for Regjeringens Reg
ning), og hvis han ikke tillige udsteder et Revers af det ovennævnte
Indhold og udleverer de Dokumenter af den paagjældende Slags, som
han maatte vedgaae at være i Besiddelse af, medens det derhos endvi
dere maa betydes ham, at naar han nægter at udstede et saadant Re
vers eller at udlevere de paagjældende Dokumenter, han har, vil der
ad Rettens Vei blive gjort de fornødne Skridt imod ham.
Finantsministeren [Sponneck] bemærkede, at da den Finansmini
steriet ved Lov af 19de April f. A. givne Bemyndigelse til for Sparekas
ser og lignende Instituter at modtage Penge til Forrentning i Stats
kassen udløber med indeværende Finantsaars Slutning, og da det for
tiden maa ansees utilraadeligt, at denne Bemyndigelse for Finansmi
nisteriet aldeles ophører, agtede han at forelægge Rigsdagen et Lov
udkast om dens Forlængelse for endnu 1 Aar, hvilket Lovudkast han
derefter refererede.
Statsraadet approberede, at Finantsministeren erhverver allerhøie
ste Sanction for, at dette Lovudkast forelægges Rigsdagen.
Mødet blev derpaa hævet.
A. W. Moltke.
/ J. Liebe.

Møde i statsrådet tirsdag d. 16. september 1851.
Aar 1851, d. 16de September, var Statsraadet samlet. Indenrigsmi
nisteren og Minister Bardenfleth vare fraværende. Protokollen førtes
af Justitsraad Liebe.
Conseilpræsidenten [Moltke] forelagde en fra Statsraadsbud Han-
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sen indgiven Ansøgning om Forhøielse i hans Løn tilligemed en af
Finantsministeren derover afgivet Betænkning.
Efter hvad af Finantsministeren var oplyst, fandt Statsraadet ikke,
at der er tilstrækkelig Anledning til at gaae ind paa det Ansøgte.
Udenrigsministeren [Reedtz] meddelte foreløbigen Indholdet af en
Skrivelse fra Grev Reventlow-Criminil af 13de September tilligemed det
dermed fulgte Bilag angaaende Bortførelsen af Linieskibet Christian
den Ottendes Skyts og af andet Krigsmateriel fra Rendsborg; hvilken
Sag nærmere vilde blive foretagen i Statsraadet, naar de nødvendige
Oplysninger først vare tilveiebragte.
I Anledning af en fra den Committee, der er nedsat angaaende de
ved Galathea-Expeditionen hjembragte naturvidenskabelige Samlinger,
indgiven Forespørgsel, om der kan være Noget til Hinder for, at den,
efterat Fordelingen af disse Samlinger, af hvilke Universitetet i Kiel
ifølge allerede tidligere givne Bestemmelser skal have en Del, paa
Grund af de sidste Aars politiske Forhold har været udsat, nu til denne
Sags endelige Berigtigelse sætter sig i Forbindelse med den holstenske
Civilbestyrelse, bemærkede Cultusministeren [Madvig], at han ikke
fandt, at der kunde være nogen Betænkelighed ved, at denne videnska
belige Sag nu ordnes med vedkommende holstenske Autoriteter, og
heri erklærede Statsraadet sig med ham enigt.
Det af Finantsministeren i et foregaaende Statsraadsmøde om
meldte Udkast til Lønningslov for de ved Ministerierne ansatte Em
bedsmænd blev, efterat der senere var givet Statsraadets Medlemmer
Leilighed til at giøre sig nærmere bekjendte med samme, nu foretaget.
Imod Udkastets 1ste §, der bestemmer, at alle ved Ministerierne i
Kjøbenhavn ansatte Embedsmænd lønnes udelukkende med faste
Gager (ved hvilken § Finantsministeren [Sponneck] paa dertil given
Anledning bemærkede, at den Intet afgjør med Hensyn til fri Bolig, da
samme, for ikke at binde Regjeringens Hænder, ikke bør nævnes i en
Lønningslov) fandt Statsraadet Intet at erindre.
I Anledning af Udkastets § 2, der indeholder, at for Ministrene be
stemmes Gagen til 6000 Rbd. aarlig, bemærkede Finantsministeren
[Sponneck], at han, som allerede tidligere berørt i Statsraadet, havde
været i nogen Tvivl, om det var hensigtsmæssigt at opføre Minister
gagen i denne Lov, da Ministergagen herved normeredes for al Frem
tid, og da Ministrenes hele Stilling dog vil afhænge af Monarkiets frem
tidige Ordning. Idet han af disse Grunde var personlig mest tilbøielig
28
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til, at Ministergagen ikke nævnes i dette Udkast, men kun bringes
frem under Statsraadets Budget i Finantslovforslaget, henstillede han
dette Punkt til Statsraadets Afgjørelse.
Med Finantsministeren erklærede Statsraadet sig enigt i, at § 2 udgaaer, og naar saaledes altsaa Ministergagen ikke kommer til at næv
nes i Udkastet, fandt Statsraadet ogsaa, at den næste §, der bestemmer
Gagen for Generaltolddirektøren, Generalpostdirektøren og Domæne
direktøren, ligeledes maa bortfalde, da ogsaa paa disse tre Embedsmænds Stilling, ialtfald paa de to Førstnævntes, Monarkiets fremtidige
Ordning kan faae væsenlig Indflydelse.
I Henseende til § 4, der for Departementsdirektører og Departe
mentschefer, herunder indbefattede Generaldecisorerne, den admini
strerende Direktør for det i Loven af 9de April d. A. ommeldte Pen
sions- og Forsørgelsesvæsen og i sin Tid den administrerende Direk
tør for den forenede Bestyrelse af Enkekassen, Livrente- og Livsforsikkrings-Anstalterne, saavelsom Overfinantsbogholderen og Finantshovedkassereren fastsætter Gagen til 2400 Rbd. aarlig, saaledes at for
hvert 3die Aars Tjeneste i denne Stilling Gagen forøges med 200 Rbd.
aarlig indtil 3400 Rbd., blev kun den Erindring fremsat af Marinemi
nisteren [van Dockum], at efter hans Mening burde de militære De
partementsdirektører i Marineministeriet ikke indbefattes under Lov
udkastet, da den hele Marines Organisation er baseret paa et andet
Princip end det, hvorpaa Lovudkastet er bygget, idet nemlig Forholdet
er reguleret saaledes, at Marinens Officerer, der beklæde Departe
mentsdirektørposter eller nogen af alle de øvrige særegne Poster under
Marinen, erholde et Tillæg til den Gage, der efter deres militære Charge
tilkommer dem, medens derimod, naar Lovudkastets Bestemmelser
følges, den enkelte Officer, der indtræder som Departementsdirektør,
vil blive revet ud af den almindelige Rækkefølge og derhos, forsaavidt
den Gage, han efter sin militære Charge har eller efterhaanden avan
cerer op til, overstiger den for Departementsdirektørposterne norme
rede, ikke vil, saaledes som Tilfældet nu er og hidtil har været, paa
Grund af sin Stilling som Departementsdirektør erholde et yderligere
Tillæg.
Den af Marineministeren saaledes yttrede Mening fandt imidlertid
ingen Understøttelse i Statsraadet, idet det nemlig blev anseet for at
maatte være en Selvfølge, at Marinen maa underkaste sig de for den
hele Ministerial-Bestyrelse almindelige Normer og ikke kan forlange
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sit særegne militære Gageringssystem gjort gjældende med Hensyn til
sine militære Departementsdirektører, der i denne deres Egenskab
maae stilles paa samme Fod som Departementsdirektørerne under alle
de øvrige Ministerier, fremfor hvilke de imidlertid dog altid faae den
Fordel, at, naar der efter deres Charge tilkommer dem en større Gage
end Departementsdirektørgagen, kunne de trække hiin større militære
Gage.
Hvad § 5 angik, hvilken § fastsætter for Contoirchefer, Udenrigs
ministeriets Sekretærer herunder indbefattede, Gagen til 1400 Rbd. aarlig, saaledes at den efter 3 Aars Tjeneste som Contoirchef forøges med
200 Rbd. og senere for hvert 3die tilbagelagte Tjenesteaar i denne Stil
ling med 100 Rbd., indtil 2000 Rbd., da yttrede Udenrigsministeren
[Reedtz] sig paa det Bestemteste imod, at Udenrigsministeriets Sekre
tærer sættes i Klasse med Contoirchefer, og idet han tillige troede det
ugjørligt i Øieblikket at foretage nogen Omorganisation af dette Mini
sterium, maatte han finde det tilraadeligt, at man med Hensyn til
Udenrigsministeriets Sekretærer lader det, indtil man kan faae en ny
tilfredsstillende Ordning, blive som det er.
Finantsministeren [Sponneck] bemærkede, at Sekretærerne i Uden
rigsministeriet dog hidtil ikke have været betragtede anderledes end
som Contoirchefer, men at man imidlertid, da en ny Organisation af
Udenrigsministeriet vel kan ventes foretaget, saasnart Forholdene til
lade det, kan saalænge lade de hidtil gjældende Regler for deres Gage
ring vedblive, og forsaavidt Statsraadet var enigt heri, vilde da altsaa
bemeldte Embedsmænd komme til at udgaae af Lovudkastets § 5, og
en ny § 6 være at indskyde saalydende: »Det Foregaaende finder ikke
Anvendelse paa Udenrigsministeriet.«
Statsraadet tiltraadte, at en saadan ny § indskydes.
Med Hensyn til Udkastets § 6, der for Underbogholdere og Fuld
mægtige bestemmer den aarlige Gage til resp. 900 for de første og 700
Rbd. for de sidste, saaledes at for hvert 3die Aars Tjeneste i saadan
Embedsstilling stiger Gagen med 100 Rbd. indtil i det Høieste resp.
1200 og 1000 Rbd., fandt Statsraadet, at »Arkivarer« burde nævnes i
denne § og sættes i Klasse med »Underbogholdere«, og det vedtoges
derfor, at §’en skulde gives en hertil sigtende Tilføining.
Hvad angaaer Udkastets § 7, der bestemmer Gagen for Cancellister
og Revisorer til 500 Rbd., da vedtoges, at Gagen for disse Embedsmænd
skulde normeres til 400 Rbd., men saaledes, at den efter 3 Aars Tjene28*
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stetid forøges til 500 Rbd. og atter efter 3 tilbagelagte Tjenesteaar til
600 Rbd. Tillige fandtes, at Benævnelsen »Revisorer« hellere maatte
ombyttes med »Under-Revisorer«, under hvilken Klasse man da, saa
vidt fornødent gjordes, kunde faae de hidtilværende Kammerskrivere
og Copister ind.
Med Hensyn til Udkastets § 10, der bestemmer, at ved indtrædende
Embedsledighed udsættes de i Udkastet ommeldte Bestillingers ende
lige Besættelse, indtil Postens Vedbliven er bevilget ved den næstpaafølgende Finantslov, blev det bemærket, at denne § helst maatte ude
lades, da man ikke alt for meget skal fremhæve og give den Forestil
ling Gyldighed, at hvert Aar skal det Hele underkastes Revision af
Rigsdagen, men man skal bringe det til, at, naar Rigsdagen først engang
har bevilget Gager for saa og saa mange Poster, gaaes der ud fra, at
dette Antal ogsaa frcmtidigen kan beholdes af Regjeringen.
Efterat Finantsministeren [Sponneck] havde bemærket, at han
ikke holdt paa, at denne § bliver staaende, men at han i Finantsloven
for næste Aar ikke vil kunne undvære et Forbehold i den i §’en nævnte
Retning, da man derved faaer en Revision af forskjellige overflødige
Poster, hvilken han idetmindste endnu fortiden maatte ansee nyttig,
vedtoges det af Statsraadet, at §’cn skulde udgaae.
Under den Discussion, som derefter reiste sig angaaende det almin
delige Spørgsmaal om Betimeligheden af at bringe det nu forhandlede
Lovudkast frem allerede paa den nu forestaaende Rigsdag, blev det fra
alle Sider erkjendt, at Regjeringen i høi Grad trænger til at faae en
saadan Lov og i intet Fald længe kan undvære den; men ved Siden
heraf blev gjort gjældende, at det paa det nærværende usikkre Tids
punkt, medens Forholdene endnu ere saa forviklede og lidet bragte i
Orden, kunde have nogen Betænkelighed at fremkomme med denne
Gagelov, og at man vel kunde have Grund til at frygte for, at den paa
Rigsdagen vilde møde Modstand, saa at Meget kunde tale for at sætte
Sagen i Bero, indtil den næstpaafølgende Rigsdag, til hvilken Tid der
dog var nogen Sandsynlighed for, at man maatte være kommen nogen
ledes til Ende med Forholdenes Ordning. Forsaavidt der imidlertid i
Overensstemmelse med den af Statsraadet tidligere tagne Beslutning
skulde paa den nu forestaaende Rigsdag andrages paa Ministergagens
Forhøielse, ansaae Statsraadet det for aldeles nødvendigt, at ogsaa
Lovudkastet om de ved Ministerierne ansatte Embedsmænds Lønning
maatte bringes frem paa samme Rigsdag, men da navnlig Justitsmini-
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steren [Scheel] for sit Vedkommende yttrede Betænkelighed ved,
under de nuværende usikkre Forhold allerede dennegang at andrage
paa den høiere Gage for Ministrene, og da det erkjendtes, at det vel
kunde være noget tvivlsomt, om man skulde lade det blive ved den i
saa Henseende tagne Beslutning, vedtoges det at underkaste Spørgs
maalet om Ministergagens Forhøielse en fornyet Drøftelse, hvilken
imidlertid udsattes til et Møde, hvor alle Statsraadets Medlemmer vare
samlede, og hvor da tillige endelig Beslutning vilde blive tagen om det
idag forhandlede Lovudkast, med Hensyn til hvilket Grev Moltke-Nütschau endnu bemærkede, at han antog, at det i hvert Fald ikke bør
omfatte de Ministerier, paa hvis Stilling Ordningen af Monarkiets For
hold kan faae Indflydelse.
Grev Moltke-Nütschau meddelte, at han havde udført det i sidste
Statsraadsmøde ham overdragne Hverv med Hensyn til Geheimeconfe
rentsraad Scheel, og at Resultatet var blevet, at denne havde erklæret
ikke at kunne indlade sig paa den ham givne Advarsel imod at pub
licere de paagjældende Brochurer.
Mødet blev derpaa hævet.

A. W. Moltke.
/ J. Liebe.

Møde i statsrådet lørdag d. 20. september 1851.

Aar 1851, d. 20de September, var Statsraadet samlet. Krigsministe
ren var fraværende. Protokollen førtes af Justitsraad Liebe.
I Anledning af et fra Admiral Dahlerup, der, efter med Pension at
være pure afskediget af østerrigsk Tjeneste, er vendt tilbage hertil,
indkommet Andragende om i Overensstemmelse med et ham, da han
traadte i bemeldte Tjeneste, givet allerhøieste, af den daværende Mari
neminister contrasigneret bestemt Tilsagn, atter at indtræde i den
danske Marine, bragte Marineministeren [van Dockum] under For
handling det Spørgsmaal, hvorvidt en Officer, der af en fremmed Re
gjering oppebærer Pension, kan ansættes i dansk Krigstjeneste, saa
længe dette Forhold varer, hvilket Spørgsmaal som Principspørgsmaal
betragtet han antog at egne sig til Statsraadets Afgjørelse.
Uden at gaae ind paa nogen Afgjørelse af det ommeldte Spørgs-
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maal i sin Almindelighed udtalte Statsraadet sig for, at der i det fore
liggende specielle Tilfælde, saafremt det ved derom af Marineministe
ren nærmere anstillet behørig Undersøgelse viser sig, at der ikke existerer nogen Lovbestemmelse eller bindende allerhøieste Resolution (i
hvilken Henseende bemærkedes, at der foruden de Oplysninger, som
Søetatens Generalauditeur kan give, muligt vil i Finantsministeriets Ar
kiv ved de ældre Lønningsreglementer kunde findes Data til Veiled
ning), som kan være til Hinder for, at Admiral Dahlerup, der efter Re
gjeringens eget Ønske indtraadte i den østerrigske Tjeneste, vedbliver
at oppebære sin østerrigske Pension efter paany at være indtraadt i den
danske Marine, ikke fra den politiske Side betragtet lægges nogen Hin
dring i denne Henseende, naar han underkaster sig den Betingelse, at
det vil være Regjeringen forbeholdt i mødende Collisionstilfælde mel
lem Danmark og Østerrig, hvilke Collisionstilfældes Tilstedeværelse
Regjeringen selv har at bedømme, at stille ham Valget imellem enten
at opgive sin østerrigske Pension eller at træde ud af den danske
Tjeneste uden Pension.
Udenrigsministeren [Reedtz] fremlagde en af Geheimearkivarius
Wegener og Rigsarkivar Lange paa den danske og norske Regjerings
Vegne sluttet Convention angaaende den i Statsraadet tidligere om
handlede gjensidige Udlevering af forskjellige Arkivalia, hvilken Con
vention han, efterat der fra Cultusministerens Side Intet er fundet at
erindre imod den, agtede at forelægge til allerhøieste Ratification.
Statsraadet fandt Intet imod, at Udenrigsministeren erhverver Hans
Majestæts Ratification af denne Convention.
Udenrigsministeren [Reedtz] bemærkede, at den hollandske Regje
ring havde andraget paa Afslutning af cn Convention med Danmark
angaaende gjensidig Udlevering af Forbrydere, og efter at have i denne
Anledning brevvexlet med Justitsministeriet ønskede han nu er erfare,
om der fra Statsraadets Side haves Noget at erindre imod, at der med
bemeldte Regjering afsluttes en saadan Convention, i alt Væsenligt
stemmende med den Convention, der i Slutningen af forrige Aar blev
angaaende gjensidig Udvexling af Forbrydere afsluttet med Belgien.
Statsraadet fandt Intet imod, at cn saadan Convention afsluttes
med den hollandske Regjering.
Udenrigsministeren [Reedtz] forelæste tvende Depecher af 14de
September fra Baron Mannteuffel til Baron Werther i Anledning af den
danske Regjerings Meddelelser i Successionssagen og om den Maade,
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hvorpaa den agter at gaae frem i Holsten, af hvilke tre Depecher der
var blevet givet Udenrigsministeren Gjenparter.
Endvidere forelæste han tre tilsvarende Depecher af 9de September
fra Fyrst Schwarzenberg til Baron Vrintz, af hvilke der ligeledes var
meddelt ham Gjenparter. Tillige bemærkede han, at Baron Vrintz
havde forelæst ham tre andre Depecher fra Fyrst Schwarzenberg, af
hvilke den ene gik ud paa Toldliniens Flytning fra Eideren til Elben,
den anden paa, at Baron Vrintz skulde paa det Bestemteste benægte,
at Fyrst Schwarzenberg nogensinde har betragtet sig som bundet ved
det materielle Indhold af det ved Grev Sponneck forelagte Project, og
den tredje, som er aldeles confidentiel, paa at advare den danske Re
gjering for Preussen.
Udenrigsministeren tilføiede, at ligesom han allerede havde, da
Baron Vrintz forelæste ham Fyrst Schwarzenbergs idag oplæste De
pecher, paa det Stærkeste protesteret baade mod Form og Indhold af
den af disse, som Fyrsten anmodede om at maatte blive bragt til Kon
gens Kundskab, saaledes var det hans Agt, naar han tilbagelevcrede
Depecherne, der havde været ham udlaantc, at sige Baron Vrintz, at
den nævnte Depeche ikke var i saadan Form, at han saae sig istand
til at forelægge Hans Majestæt den.
Idet han derhos antog, at Statsraadet vilde være enigt med ham i,
at der paa denne maatte gives et aldeles afvisende Svar, tilføiede han,
at han idag blot foreløbigen havde villet sætte Statsraadet i Kundskab
om de oplæste Depecher, og at han, forinden noget videre Skridt i An
ledning af disse gjordes, skulde bringe Sagen under nærmere Forhand
ling i Statsraadet.
Statsraadet var med Udenrigsministeren enigt i, at det vilde være
under Kronens Værdighed at forelægge Hans Majestæt den paagjæl
dende Depeche, og at han derfor umuligt kunde opfylde det til ham i
saa Henseende stillede Forlangende.
Finantsministeren [Sponneck] bemærkede, at da det Finantsministeriet nu meddelte Budget for Marineministeriet i næste Finantsaar
overstiger med c. 250.000 Rbd., hvad der for indeværende Finantsaar
er bevilget Marinen, og da den finantsielle Status gjør en saadan For
øgelse af Statsudgifterne meget betænkelig, maatte han andrage paa,
at de Udgiftsposter i Marineministeriets Budget, for hvis Vedkom
mende en sær betydelig Forøgelse, imod hvad for indeværende Aar er
normeret, er bragt i Forslag, nedbringes til et lavere Beløb. Som saa-
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danne Poster fremhævede han: 1) Marinens Øvelsestogter, til hvilke
der var beregnet 44.000 Rbd. mere end sædvanligt; 2) Anskaffelsen af
en Damp-Muddermaskine, hvortil er opført 32.500 Rbd., og 3) Materi
ellets Vedligeholdelse og Fornyelse, hvortil er begjæret c. 150.000 Rbd.
mere, end hvad for indeværende Aar er bevilget.
Marineministeren [van Dockum] bemærkede, at han ved Udarbeidelsen af sit Budget havde holdt sig til den i 1840 ved allerhøieste
Resolution normerede og endnu gyldigt bestaaende Basis for Marinen.
Da Marinens Styrke er fortiden langt under den, som er fastsat ved
Bestemmelserne af 1840, og da Marinens Materiel i det Hele er for
Øieblikket overordenlig ringe og daarligt, saae han sig ikke istand til
at nedsætte det Beløb, som han til Materiellets Vedligeholdelse og For
nyelse havde begjæret for næste Finantsaar, og som var baseret paa
den virkelige Nødvendighed, hvilket han søgte nærmere at oplyse og
udvikle. Heller ikke kunde han, da stadig Øvelse tilsøes er aldeles nød
vendig for Marinen og betinger dens fremtidige Brugbarhed, frafalde
sit Forlangende om de af Finantsministeren nævnte 44.000 Rbd. mere
end i indeværende Aar til Øvelsestogter, hvilket Beløb han i Henhold
til en tidligere Statsraads-Beslutning paatænkte at anvende til en Middelhavs-Expedition, I hvor villig han derfor end var til at erkjende de
finantsielle Vanskeligheder, saae han sig saaledes ikke istand til at give
sit Samtykke til at afsee noget af, hvad han til de nævnte tvende Poster
havde begjæret. Derimod troede han, naar Finantsministeren ansaae
det i finantsiel Henseende nødvendigt, at kunne samtykke i, at de paa
Marinens Budget opførte 32.500 Rbd. til Anskaffelsen af en DampMuddermaskine falde bort, skjønt han udtrykkeligt maatte erklære, at
han ansaae dette for en slet Økonomi for Marinen.
Finantsministeren [Sponneck] urgerede yderligere Nødvendigheden
af at tage Finantsernes Tarv i tilbørlig Betragtning og under de nær
værende trange finantsielle Omstændigheder at indskrænke Udgifterne
til det Allernødvcndigste, og han mente derfor, at Forholdene indeholdt
Opfordring til, da Marinen dog nu paa Grund af Krigen har i 3 Aar
havt stadig Øvelse, at lade det for næste Aar beroe ved den sædvanlige
Sum til Øvelsestogter, ligesom han ogsaa fandt, at der under den
forhaanden værende Collision mellem Marinens Tarv paa den ene
Side og Finantsernes paa den anden, var skjellig Grund til af den til
Materiellets Fornyelse budgetterede Sum at bespare idetmindste en
Del.
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Efterat Marineministeren [van Dockum] yderligere havde insisteret
paa, at Beløbet af de to paagjældende Summer ikke nedsættes, og
navnlig havde erklæret, at han ikke vilde kunne paatage sig Ansvaret
for at gaae ind paa nogensomhelst Formindskelse af den til Materiel
lets Vedligeholdelse og Fornyelse beregnede Sum, blev det paa Finants
ministerens [Sponnecks] Forlangende, da han vedblivende maatte an
drage paa, at de omhandlede 44.000 Rbd. til Øvclsestogter bortfalde,
og at Summen til Materiellets Vedligeholdelse og Fornyelse idetmindste
nedsættes, sat under Afstemning:
1) Om de til Øvelsestogter budgetterede 44.000 Rbd. udover, hvad der
for indeværende Finantsaar har været bevilget hertil, skal bortfalde?
hvilket Spørgsmaal Statsraadet, i Betragtning af det vægtige finantsielle Hensyn, som af Finantsministeren var gjort gjældende, og da
Marinen dog i de sidste Aar har havt Leilighed til saamegen Øvelse,
besvarede bekræftende; og
2) Om der skal ske nogen Formindskelse i det forøgede Beløb, hvor
med Summen til Materiellets Vedligeholdelse og Forøgelse er paa
Budgettet opført?
hvilket Spørgsmaal Statsraadet, da det efter de af Marineministeren
givne Oplysninger om Materiellets Tilstand ikke turde paa sig tage
Ansvaret for at formindske det Beløb, som Marineministeren havde
erklæret for nødvendigt, besvarede benægtende.
Mødet blev derpaa hævet.
A.W. Moltke.

/ J. Liebe.

Møde i statsrådet tirsdag d. 23. september 1851.
Aar 1851, d. 23de September, var Statsraadet samlet. Krigsmini
steren var fraværende. Hans Majestæts overordenlige Befuldmægtigede
for Holsten Grev Reventlow-Criminil var tilstede. Protokollen førtes
af Justitsraad Liebe.
Den fra Statsraadsmødet d. 2den September udsatte Sag angaaende
den Conseilpræsidenten ved allerhøieste Reskript af 31te August næstforhen til Forelæggelse for Statsraadet tilstillede Beretning fra Grev
Reventlow-Criminil af 23de f. M. tilligemed den dermed følgende aller
underdanigste Adresse af 20de f. M. fra den bestandige Deputation af
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Prælater og Ridderskab for Hertugdømmerne Slesvig og Holsten, blev,
efterat den i Overensstemmelse med den i bemeldte Møde tagne Beslut
ning senere havde cirkuleret mellem Statsraadets Medlemmer, paany
foretagen.
Grev Revcntloiv-Criminil bemærkede, at han, som Statsraadet vilde
have erfaret af den Beretning, hvormed han havde til Hans Majestæt
indsendt Adressen, havde med Hensyn til, hvad der kunde være at
gjøre, stillet to Alternativer: enten at lade Adressen forblive ubesvaret
eller at give et Svar bestaaende i en simpel Henvisning til det aller
høieste Svar af 12te Mai d. A. paa den dengang indgivne Adresse. Det
første af disse Alternativer maatte han imidlertid give Fortrinet.
Conseilpræsidenten [Moltke] troede ogsaa, at det vilde være det
Retteste at lade Adressen uden Svar.
Indenrigsministeren [Tillisch] var af den Mening, at enhver Ind
rømmelse imod Ridderskabet eller overhovedet imod Slesvig-Holsteinismen, hvor lille end Indrømmelsen maatte være, var skadelig og
vilde, saaledes som alle tidligere Indrømmelser, ikke have anden Følge,
end at man fra den modsatte Side fremsatte sine Paastande endnu
besterntere. Han maatte derfor ansee det for rigtigst, at det i Anledning
af den foreliggende Adresse blev af Hans Majestæt tilkjendegivet Rid
derskabet, at det, saaledes som allerede tidligere svaret, ikke har at
befatte sig med Noget som politisk Organ, og at, hvis det igjen træder
op som saadant, vil dets nexus socialis blive hævet.
Finantsministeren [Sponneck] fandt den foreliggende Adresse at
være noget af det Insolenteste, han havde seet fra Ridderskabet, og
ansccr det meget betænkeligt, efterat Kongen eengang har tilkjendegivet Ridderskabet, at dets nexus socialis er uden al politisk Betydning,
at indskrænke sig til at give et Svar, der indeholdt en blot Henvisning
til det tidligere Svar eller blot at tage Adressen ad acta, hvilket vilde
have saameget større Betænkelighed, som i de i den sidste Tid fra Øster
rig komne Skripturer Provindsialstænder og Ridderskab ere blandede
paa en Maade, som om Ridderskabet virkelig havde nogen politisk Be
tydning. Adressen er ogsaa Mere end en Gjentagelse af den tidligere
Adresse, thi den indeholder tillige en Forvaring af Hertugdømmernes
Rettigheder, og han maatte derfor ansee det for at være af megen Vig
tighed, at Ridderskabet bliver her, hvor det tiltager sig en Ret, som det
ikke har, vist tilbage.
Det forekom ham saaledes, at Kongen er fuldt opfordret til at svare
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Ridderskabet, at det, efterat han eengang har givet det den Besked, at
det ikke er nogen politisk Corporation, har været ham uventet at see
det fremtræde igjen som saadan med politiske Andragender og endnu
mere, at det i dette Øieblik har tilladt sig at udtale en Forvaring af
Hertugdømmernes Rettigheder, hvormed det Intet har at gjøre. Hertil
mente Finantsministeren, at Hans Majestæt skulde indskrænke sig i
Svaret paa Grev Criminils Forestilling uden at tilføie en saadan Trudsel, som Indenrigsministeren havde nævnt.
Grev Criminil maatte, idet han var enig i Deputationens Mangel paa
Competence som politisk Organ, vedblivende være af den Formening,
at Henlæggelse af Adressen vilde være det bedste Svar. Skulde et Svar
gives, vilde det i Formen have sine store Vanskeligheder, da Holsten
for Øieblikket ikke er underkastet Kongens Autoritet, og Deputationen
efter de bestaaende Regler er Ridderskabets Organ og har sit Sæde i
Kiel. Han kunde ikke finde det hensigtsmæssigt, at Hans Majestæt,
som Sagerne nu staae, foretager nogen Regjeringshandling for Holsten,
thi den vil ikke blive agtet, og en saadan Trudsel som den af Indenrigs
ministeren foreslaaede (der forresten allerede eengang før er bleven
givet Ridderskabet) maatte han i hvert Fald fraraade. Skulde der
nogen Tilkjendegivelse fra Kongen, forekom det ham, at det Bedste
vilde være, at Hans Majestæt reskriberede ham, at Allerhøistsamme
ikke billigede, at han havde indsendt Adressen.
Cultusministeren [Madvig] tiltraadte Grev Criminils principale An
skuelse, at der ikke skal svares. Heri kunde han ikke see, at der laae
nogen Indrømmelse mod Ridderskabet, og han troede, at, efterat det
ofte nok er sagt Ridderskabet, at det er i en total Vildfarelse, naar det
tillægger sig nogensomhelst Competence som politisk Corporation,
Kongens Værdighed bedst garderedes ved at betragte saadanne Skripturer, som den nu indkomne, i hvilken Ridderskabet ikke væsenlig
stiller sig paa andet Standpunkt end det tidligere, som aldeles ubetyde
lige. Med Grev Criminil maatte han ogsaa erkjende de Vanskeligheder,
som et Svar vilde med Hensyn til Formen have, og det var uheldigt,
om Hans Majestæt skulde udtale Misbilligelsesyttringer, naar disse ikke
kunne gives nogensomhelst praktiske Følger. Betydningen af, hvad der
indeholdtes i de østerrigske Noter, oversaa han ikke, men antog i Sva
ret paa dem var der Anledning til at gaae ind paa Sagen og for den
østerrigske Regjering udvikle, at Ridderskabets nexus socialis er uden
al politisk Betydning.
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Grev Moltke-Nütschau maatte ogsaa, idet han henholdt sig til, hvad
han tidligere havde udtalt i Statsraadet om, at Ridderskabets nexus
socialis har aldeles ingen politisk Betydning, med Grev Criminil finde
det rigtigst, at Intet svares.
Justitsministeren [Scheel] troede, at man maatte gaae Ridderska
bets Paastande om Betydning som politisk Corporation imøde, men at
dette bedst kunde gjøres i Svar-Noterne til Østerrig, og naar det skete
der, fik det mindre Betydenhed, om der svares paa den foreliggende
Adresse eller ikke.
Minister Bardenfleth var af den Formening, at det vilde være ret
test ikke at svare paa Adressen, og han kunde ikke see, at Noget derved
tabtes. Han troede, at Adressens Indhold kunde af Udenrigsministeren
benyttes paa en gavnlig Maade til i Svaret til Østerrig at udvikle det
Ugrundede i Ridderskabets Paastande, og derved mente han, at Regje
ringen vilde tilstrækkelig have forvaret sig imod Følgerne af den i
Adressen nedlagte Forvaring.
Udenrigsministeren [Reedtz] bemærkede, at han var enig i, at
Discussionen om Betydningen af Ridderskabets nexus hører hjemme
i Svaret til Østerrig, og der ansaae han den for at være uundgaaelig.
Da Conseilpræsidenten [Moltke] derefter stillede under Afstemning,
om der overhovedet skal, igjennem vedkommende Regjeringsorgan,
gives Deputationen et Svar paa den foreliggende Adresse, erklærede
kun Indenrigsministeren [Tillisch] og Finantsministeren [Sponneck]
sig for Spørgsmaalets bekræftende Besvarelse, medens derimod samt
lige Øvrige besvarede det benægtende. Da det dernæst sattes under
Afstemning, om der i Anledning af Adressens Indsendelse skal tilraades Hans Majestæt nogen Tilkjendegivelse til Grev Criminil, blev
Resultatet af denne Afstemning, i hvilken Grev Criminil afholdt sig
fra at deltage, at Marineministeren [van Dockum] og Minister Barden
fleth besvarede Spørgsmaalet bekræftende, samtlige Statsraadets øvrige
Medlemmer derimod benægtende, idet disse gik ud fra, at hvad der
skulde opnaaes ved en saadan for Grev Criminil alene bestemt Til
kjendegivelse: at det nemlig kom til i Akterne at existere, at den paa
gjældende Adresse ugjerne var bleven modtaget, forelaae tilstrækkelig
constateret ved Protokollen over de idag stedfundne Forhandlinger,
af hvilke det fremgik, at der med Hensyn til Realiteten af Adressen
var fuldkommen Overensstemmelse mellem samtlige Hans Majestæts
Raadgivere. Statsraadet udtalte derhos endnu den Forudsætning, at

23. SEPTEMBER 1851

445

Spørgsmaalet om Betydningen af Ridderskabets nexus socialis vilde
blive optaget i Svarnoten til Østerrig, og de falske Paastande om poli
tisk Competence saa stærkt som muligt gjendrevne.
Udenrigsministeren [Reedtz] forelæste en yderligere Skrivelse fra
Grev Reventlow-Criminil angaaende Bortførelsen af Linieskibet Chri
stian den Ottendes Skyts og af andet Krigsmateriel fra Rendsborg samt
den dermed fulgte Skrivelse fra Forbundscommissærerne til Grev Cri
minil.
Grev Reventlow-Criminil føiede, til hvad der var oplæst, at han be
stemt ved, at Forbundscommissærerne have til den paagjældende Bort
førelse af Skyts m. v. havt Instructioner fra deres Regjeringer, og han
bemærkede tillige, at Commissærerne have udtrykt ham deres Bekla
gelse over, at de have udført Bortførelsen uden forud at have averteret
ham derom, og at det ikke har været deres Hensigt derved at krænke
ham eller ikke anerkjende hans Autoritet. Han tvivlede heller ikke paa,
at det fra de vedkommende Regjeringers Side vilde blive erkjendt, at
der ved den omhandlede Leilighed var af Commissærerne begaaet en
Formfeil.
Udenrigsministeren [Reedtz] bemærkede, at i den hele Maade, hvorpaa Østerrig og Preussen i den senere Tid ere traadte op, ligger en saa
complet Misforstaaelse af Forbundets Stilling til Kongen, ogsaa forsaa
vidt Holsten angaaer, at han ikke kunde betragte som et enestaaende
Faktum den ligefremme Tilsidesættelse af al Form, som var sket ved
uden foregaaende Aftale med Landsherrens Commisær at føre de om
handlede Gjenstande bort fra Holsten. Han troede ikke, at man kan
lade gaae uændset hen, at den Kongelige Commissærs Stilling er paa
den Maade bleven ringeagtet, og han mente, at der kunde være Anled
ning for Statsraadet til at tage under Overveielse, om det, efter hvad
der er passeret, kan findes hensigtsmæssigt, at den Kongelige Com
missær tager over til Holsten igjen uden ganske andre Garantier med
Hensyn til hans Stilling, og om det ikke er rettest, at Kongen afholder
sig fra at deltage i en Regjering, som for Allerhøistsammes Vedkom
mende er illusorisk. Maaske kunde det, for at bringe Forandring i Til
standen, være det Klogeste at sætte Østerrig og Preussen i Forlegenhed
ved at rapellere den Kongelige Commissær.
Grev Reventlow-Criminil maatte dog bemærke, at det foreligende
Faktum er det eneste, hvor Forbundscommissærerne ere gaaede eensidigt frem, og han føiede hertil, at det i det Hele ikke med Føie kan
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siges, at de to Commissærer under deres Virkeii i Holsten i denne deres
Stilling have villet tilsidesætte eller svække den Kongelige Commissærs
Autoritet. Idet han ved denne Leilighed kom ind paa Spørgsmaalet om
Forbundscontingentets Dannelse, forelæste han den i denne Henseende
optagne Protokol over de seneste Forhandlinger med Commissærerne,
af hvilken det saaes, at der stod kun ganske enkelte Differentspunkter
endnu tilbage.
Grev Moltke-Nütschau ansaae det aldeles umuligt, at der længer
kan med Hensyn til Regjeringen i Holsten fortsættes paa den Maade
som hidtil. Man maatte holde sig til Resultatet, og det er, at der i den
hele Tid, Forbundscommissærerne have fungeret i Holsten, ikke er
sket et eneste Skridt til at gjenoprette Landsherrens Autoritet. Efter
deres Instrux repræsentere de i Forening med Landsherrens Commis
sær Landsherrens Person, og de tør altsaa ikke uden den landsherre
lige Commissærs Samtykke foretage Noget. I dets Sted lade de, uden
at træffe nogen Overenskomst med Landsherrens Commissær, og uden
at der fra deres Regjeringers Side er sket nogen Aftale med Lands
herren, bortføre det omhandlede Krigsmateriel (hvem dette tilhører,
er med Hensyn til det foreliggende Spørgsmaal aldeles ligegyldigt, og
selv om det var afgjort, at det var Forbundets Eiendom, forandrer det
ikke Sagen), og efterat den Kongelige Commissær har gjort dem op
mærksomme paa den Feil, der herved er begaaet, svare de ikke und
skyldende, men trodsende og sige, at hvad der er sket, er sket paa deres
Regjeringers Befaling, og at det videre vil i Fremtiden ske. Saalænge
Forbundscommissærerne vedblive at sige, at Noget kan i Fremtiden
ske uden Aftale med den kongelige Commissær, nytter det til Intet, at
han er der, han kan ikke udrette Noget, og det er under Kronens Vær
dighed at have en Commissær i Holsten, naar man byder ham Sligt.
Grev Moltke-Nütschau fandt derfor, at Grev Criminil ikke, før nær
værende Sag var afgjort, burde gaae tilbage til Holsten.
Udenrigsministeren [Reedtz] bemærkede, at han kun havde villet
henlede Statsraadets Opmærksomhed paa, at den foreliggende Sag
kunde benyttes som Noget, der kan faae en betydelig Vigtighed, og at
han i denne Henseende havde ønsket idag kun foreløbigen at reise det
af ham nævnte Spørgsmaal, men at han forøvrigt ansaae det rettest,
at den omhandlede Bortførelse af Krigsmateriel sættes i Forbindelse
med den almindelige Sag angaaende Svar til Østerrig og Preussen paa
de seneste Noter.
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Idet Statsraadet var enigt i, at den omhandlede Bortførelse af Krigs
materiel m. v. var i ethvert Fald fuldkommen formløs, da de paagjæl
dende Gjenstande, hvem de saa end tilhøre, ikke kunde under nogen
Omstændighed eensidigen borttages uden Forhandling med Lands
herren eller hans Commissær, tiltraadte Statsraadet, at hiint Faktum,
idet man iøvrigt lader Eiendomsspørgsmaalet staae hen, inddrages
under den almindelige Besvarelse paa de østerrigske og preussiske
Noter, og gik Statsraadet derhos ud fra den Forudsætning, at de idag
omhandlede Spørgsmaal vilde, inden Grev Criminil tog tilbage, komme
under nærmere Forhandling i Statsraadet.
Finantsministeren [Sponneck] bragte Forholdet med Hensyn til
Eider-Kanaltolden under Omhandling, idet han bemærkede, at det fra
slesvigsk Side var blevet concederet, at Bestyrelse og Indtægter midler
tidig skulde, indtil en endelig Ordning fandt Sted, deles med Holsten,
og at der, for at gjøre nærmere Forslag til en saadan midlertidig Re
gulering af Forholdet, var efter Overenskomst mellem den slesvigske
Minister og Kongens holstenske Befuldmægtigede sammentraadt to
Commissærer: en holstensk og en slesvigsk Embedsmand. Den slesvig
ske Commissærhavde derefterogsaagjort Forslag til, hvorledes Fælleds
skabet i det paagjældende Forhold midlertidig kunde administreres,
men dette Forslag var af den holstenske Commissær taget ad referen
dum, og senere havde man ikke kunnet erholde noget Svar fra hol
stensk Side. Imidlertid ere de holstenske Embedsmænd i Rendsborg
vedblevne at opkræve Kanaltolden uden noget Fælledsskab med Slesvig,
og hvad der for Finantsministeren var det Væsenlige og nærmest gav
ham Anledning til at bringe Sagen paa Bane, at opkræve Tolden efter
den under Oprørsregjeringen givne nye Tarif, der er til stor Præjudice
for Øresundstolden og Belttolden, uagtet de slesvigske Embedsmænd
i Holtenau opkræve efter den tidligere bestaaende Tarif. Finantsmini
steren havde flere Gange i denne Anledning henvendt sig til Grev
Criminil, men det havde ikke været denne muligt at faae noget Svar fra
den holstenske Regjering. Da imidlertid Hans Majestæts Regale i Sun
det og Belterne lider i høi Grad ved den nuværende Tilstand (foruden
at Slesvig lider ved, at Kanaltolden paa holstensk Side ikke opkræves
i Fælledsskab), troede han ikke, at man længere kunde lade det gaae
som hidtil, og han saae da ikke, at der kunde være nogen anden Vei
at gaae, end at den slesvigske Minister tilskriver Grev Criminil, at naar
den holstenske Civilbehørde ikke inden en vis Tid gaaer ind paa at
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faae det paagjældende Forhold midlertidig reguleret paa den fra sles
vigsk Side concederede Basis af Fælledsskab i Bestyrelse og Indtægter,
og saaledes at den insurrectionelle Tarif ophæves, vil man finde sig for
anlediget til den naturlige Retorsion at lade Kanaltolden udelukkende
for slesvigsk Regning opkræve uden videre i de rent slesvigske Stæder
Tønningen og Holtenau. Finantsministeren forudsatte imidlertid som
nødvendigt til Sagens Fremme, at den slesvigske Minister maa have
Statsraadets Autorisation til at realisere den nævnte Trudsel, hvis
denne ikke skulde frugte, og for sit Vedkommende saae han ingen
Betænkelighed herved.
Grev Criminil bemærkede, at Civilbehørden uagtet al fra hans Side
anvendt Umage for at faae et Svar fra den om den paagjældende Sag
endnu ikke havde yttret sig. Han tilføiede, at hans Bestræbelser ere
gaaede ud paa at faae den nye Kanaltoldtarif af 1850 afskaffet, og at
han har reserveret [sic], at de Kanaltoldindtægter, som oppebæres i
Rendsborg for holstensk Regning, maatte komme til Afregning med
Slesvig, i hvilken sidste Henseende der efter hans Mening ikke vilde
være nogen Vanskelighed for, at Slesvig faaer sin Del af, hvad der er
oppebaaret. Idet han forresten erkjendte, at det er utilgiveligt, at Sagen
ikke er fra holstensk Side paaskyndet mere, troede han dog, at den nu
staaer paa det Punkt, at der ikke vil møde videre Vanskeligheder for
dens Ordning, og hvis ikke Civilbehørden vilde hæve Tariffen af 1850,
antog han, at Commissærerne vilde gjøre det.
Minister Bardenfleth bemærkede, at det ligger nær, at man ikke
længe skal i den omhandlede Henseende lade sig byde en Tilstand som
den nærværende, hvis flere Ulemper han nærmere udviklede. Han
havde imidlertid frygtet for, at Udenrigsministeren kunde af politiske
Hensyn finde det betænkeligt, at man lod Kanaltolden uden videre
opkræve i Tønningen, og han ønskede derfor, forinden han gjorde
noget Skridt i den af Finantsministeren antydede Retning, at have en
bestemt Yttring fra Udenrigsministeren om, at der ikke fra Udlandets
Side bagefter skulde møde Vanskeligheder, ligesom han ogsaa, da han
ikke vilde give den omhandlede Trudsel, uden at han kunde være sik
ker paa at udføre den, maatte ønske sig af Statsraadet autoriseret til
at realisere den.
Udenrigsministeren [Reedtz] bemærkede, at han ikke kunde give
nogen Garanti i den af Minister Bardenfleth omspurgte Henseende, og
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at han, naar Grev Criminil erklærede, at han har den Overbevisning,
at der om meget føie Tid vil ske en Ordning af den paagjældende Sag,
ikke fandt nogen Anledning til nu i Øieblikket at sætte Sagen i Bevæ
gelse paa den af Finantsministeren antydede Maade.
Grev Criminil bemærkede, at han virkelig haaber, ja er overbevist
om, at Sagen snart vil, uden at noget nyt Skridt behøver at gjøres,
blive ordnet, da dette ganske afgjort er lovet ham.
Grev Moltke-Nütschau fandt Betænkelighed ved at udføre den af
Finantsministeren foreslaaede Trudsel, da man derved vilde udsætte
sig for Reklamation fra de fremmede Magters Side, idet Satserne
efter den nye Tarif af 1850 ere endel lavere end de tidligere gjældende,
og den efter de for Provisoriet i Holsten gjældende Regler maa som
bestaaende Lov blive i Virksomhed, indtil den paa samme Maade som
foreskrevet med Hensyn til de andre ulovligt givne Love, ophæves eller
forandres.
Efter yderligere Discussion autoriserede Statsraadet Minister Bar
denfleth til at give en saadan Trudsel, som af Finantsministeren fore
slaaet, og til, naar den paagjældende Sag desuagtet ikke bliver berigtiget
inden den satte Frist, at udføre Trudselen.
Indenrigsministeren [Tillisch] bemærkede, at Justitsministeren,
med hvem han, efterat Statsraadet havde i Mødet d. 9de September
erklæret sig enigt i, at Assessor Kristiansson i Reykjavig indstilles til
Afsked med Pension, og hidtil constituent Sysselmand Gudmundsen,
naar han kommer ned til Danmark, tiltales for uden Tilladelse at have
forladt sit Embede, nærmere havde correspondent, havde yttret, at da
Gudmundsen i hvert Fald høist kunde blive idømt en Mulkt, turde det
maaske være rigtigst at lade det for hans Vedkommende beroe med, at
han ikke bliver befordret i Kongelig Tjeneste, og hvad Kristiansson
angik, da havde Justitsministeren ment, at der ikke forelaae tilstræk
kelig Anledning til at entledige ham. Idet nu Indenrigsministeren næst
at forelæse den paagjældende Skrivelse fra Justitsministeren yttrede,
at han med Hensyn til Gudmundsen maatte være enig med Justits
ministeren, mente han derimod, at det for Kristianssons Vedkommende
burde have sin Forblivende ved den engang tagne Statsraadsbeslut
ning om hans Entledigelse, i hvilken Henseende han henholdt sig til,
hvad han tidligere havde forelagt Statsraadet, og derhos releverede
Kristianssons Forhold ved en foregaaende Lejlighed, nemlig ved den
29
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utilbørlige Fremfærd, der var bleven vist fra den lærde Skoles Discip
les Side. Forinden imidlertid Videre foretages, havde han troet at burde
paany forelægge Statsraadet Sagen.
Efterat Justitsministeren [Scheel] havde henholdt sig til sin idag
oplæste Skrivelse, og Sagen var bleven yderligere discuteret, kom Stats
raadet til det Resultat, at Tiltale mod Gudmundsen kunde bortfalde,
og at det for hans Vedkommende kan beroe ved, at han ikke befordres
til Kongeligt Embede, hvorimod det, uagtet de af Justitsministeren op
kastede Betænkeligheder fandtes at burde for Kristianssons Vedkom
mende have sit Forblivende ved den tidligere Statsraadsbeslutning
om hans Entledigelse, da Stiftamtmand Trampe, naar han indtil videre
skal souteneres, maa kunne gjøre Krav paa at have idetmindste paa
Hovedstedet i Island en Politimester, som han kan stole paa, og da der,
efter hvad i nærværende Tilfælde foreligger i Stiftamtmandens Beret
ninger sammenholdt med Kristianssons Færd ved en tidligere Leilig
hed, er tilstrækkelig Føie til at gjøre Brug af den Regjeringen ved
Grundloven hjemlede Ret til af rent politiske Grunde at afskedige en
Embedsmand med Pension.
Mødet blev derpaa hævet.

A. W.Moltke.

/ J. Liebe.
Møde i statsrådet torsdag d. 25. september 1851.

Aar 1851, d. 25de September, var Statsraadet samlet. Alle Medlem
mer vare tilstede. Protokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Det fra Statsraadsmødet d. 16de September udsatte Spørgsmaal om
Ministergagens Forhøielse foretoges.
Medens alle Statsraadets Medlemmer ansaae det meget ønskeligt, at
Ministergagen forhøies til et Beløb af 6000 Rbd. som den efter vore
Forhold passende Størrelse, yttrede der sig Tvivl, om det nuværende
Øieblik var hensigtsmæssigt til at andrage for Rigsdagen paa en saa
dan Forhøielse, i hvilken Henseende navnlig Justitsministeren [Scheel]
gjentog, hvad han allerede, da Udkastet til Lønningslov for de ved
Ministerierne ansatte Embedsmænd var under Forhandling, havde
yttret, idet han derhos bemærkede, at man, dengang det nærværende
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Ministerium blev sammensat, havde haabet, at der, naar Rigsdagen
traadte sammen, vilde kunne foreligge nogle Resultater af det nye
Ministerium, men at det nu viste sig, at det ikke var gaaet saa rask
frem med Ordningen af Forholdene, som man havde ventet, og at disse
endnu vare usikkre og forviklede, ligesom heller ikke endnu de med
at holde en større Troppestyrke forbundne Udgifter vare faldne bort.
Da Spørgsmaalet, om der paa forestaaende Rigsdag skal andrages
paa Ministergagens Forhøielse til 6000 Rbd., sattes under Afstemning,
sluttede Marineministeren [vanDockum], Udenrigsministeren [Reedtz],
Krigsministeren [Fibiger], Grev Moltke-Nütschau og Conseilpræsiden
ten [Moltke] sig til Justitsministeren [Scheel] og besvarede med ham
Spørgsmaalet benægtende, medens derimod Statsraadets Minoritet,
Minister Bardenfleth, Finantsministeren [Sponneck], Indenrigsmini
steren [Tillisch] og Cultusministeren [Madvig] fandt de Grunde, der
tale for allerede dennegang at andrage paa Ministergagens Forhøielse,
overveiende og derfor besvarede Spørgsmaalet bekræftende. Idet saa
ledes Resultatet blev, at der ikke paa denne Rigsdag skulde andrages
paa nogen Forhøielse, overdroges det Finantsministeren ved Finans
lovforslagets Forelæggelse for Rigsdagen at gjentage den samme Be
mærkning med Hensyn til Ministergagen, som af ham paa de foregaaende Rigsdage var bleven fremsat.
Da det derpaa sattes under Afstemning, om det i Statsraadet
tidligere forhandlede Udkast til Lønningslov for de ved Ministerierne
ansatte Embedsmænd, om hvilket Udkast det var blevet udsat at tage
endelig Beslutning, skal forelægges den forestaaende Rigsdag, blev det,
i Henhold til hvad der under den tidligere Forhandling var erkjendt
med Hensyn til den Trang, der er til en saadan Lov, eenstemmigen
vedtaget, at Udkastet skulde bringes frem paa denne Rigsdag, idet den
herimod tidligere fremhævede, fra det nærværende usikkre Tidspunkt,
hentede Betænkelighed og den derpaa grundede Frygt for, at Udkastet
vilde møde Modstand paa Rigsdagen fandtes at maatte vige for de
Hensyn, der fra den modsatte Side gjorde sig gjældende.
Finantsministeren [Sponneck] bemærkede, at efter saa nøiagtige
Beregninger, som det fortiden var ham muligt at anstille (i hvilken
Henseende han navnlig fremhævede, at da han endnu ikke havde mod
taget Krigsministeriets Budget for næste Finantsaar, var han ikke
istand til med Sikkerhed at calculere Størrelsen af det Beløb, som vilde
29*
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udkræves til Landmilitæretatens Behov), vilde man for næste Finantsaar omtrent kunne komme ud af det uden forøgede Indtægtskilder, da
den Underbalance, han calculerede, at der vilde blive, vilde kunne
dækkes dels med den Kassebeholdning af c. 5 Millioner Rbd., hvormed
man efter al Sandsynlighed vilde kunne gaae over fra det indeværende
Finantsaar, og dels ved Hjælp af en lignende Bemyndigelse, som tid
ligere, til ved frivillig Overenskomst at søge med 5 % rentebærende
Statsobligationer udvexlet det Beløb af 4 Millioner Rbd. i Creditbeviser,
som ellers i forestaaende Ilte December Termin og i næste Aar skulde
indfries contant. Hvad en saadan Bemyndigelse angik, da bemærkede
han, at det allerede er meget Betydeligt, hvad der kræves til Forrent
ning og contraktmæssigt Afdrag paa den udenlandske Gjæld, og naar
Hensyn tages til samtlige Forhold, troede han, at der var Grund til at
søge Udsættelse med saa overordenlig store Afdrag paa eengang, som
det vilde være, derforuden at indfrie i Løbet af 5 Fjerdingaar 4 Mil
lioner Creditbeviser, naar saadan Udsættelse kunde opnaas paa en
tilraadelig Maade, og da nu den tidligere anvendte Operation med
Udvexling, efter frivillig Overenskomst, af Creditbeviser med 5 %
rentebærende Statsobligationer havde vist sig ikke at være skadelig,
men tvertimod havde fundet god Indgang hos Folket og havde været
til Beqvemmelighed for Statskassen, androg han paa Statsraadets Sam
tykke til at forelægge Rigsdagen et Lovforslag, hvorved der gives ham
en saadan Bemyndigelse som ovennævnte. Selv forudsat imidlertid, at
den paagjældende Operation nogenlunde lykkedes, vilde han dog ikke
kunne gjøre Regning paa at gaae ud af næste Finantsaar med nogen
synderlig Beholdning, og endog hvis denne i det lykkeligste Tilfælde
skulde kunne blive 1 à 2 Millioner Rbd., kunde kan dog ingenlunde
ansee det tilstrækkeligt at gaae over med saadan en Beholdning, naar
der ikke haves et Reservefond, der kan være for Noget at regne.
I Reservefondet vil der nemlig kun være omtrent 1 Million tilbage, og
denne Million bestaaer alene af Effecter, som ikke ere let realisable,
og som egenligen kun ere brugelige til i en snæver Vending at gjøre
Laan paa i Banken. En af de første Betingelser for at sikkre Rigets
Fremtid i mødende Tilfælde er imidlertid, at der ved Finantskassen i
Kjøbenhavn haves et temmelig betydeligt Reservefond dels contant
dels i let realisable Effecter, og til at opsamle et saadant Reservefond
samt til at bestride de betydeligt forøgede Udgifter, som efter al Sand-
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synlighed ville i en nær Fremtid udfordres med Hensyn til Landets
Forsvarsvæsen, troede han derfor, at Regjeringen i tide maatte være
betænkt paa forøgede Ressourcer. I denne Henseende at rette sit Blik
paa de indirekte Afgifter som Gjenstand for Forhøielse, troede han
ikke, der kunde være Tale om, idet Holstens Tilslutning til det danske
Toldsystem meget snarere vil kunne antages at maatte føre til nogen
Nedsættelse. Den anden Del af det bestaaende danske Skattesystem, de
direkte Skatter, troede han heller ikke kunde byde nogen Udsigt til en
Forhøielse; hvad Bygningsafgiften angaaer, da vilde, selv om den
kunde taale en Forhøielse, denne dog ikke kunne indbringe noget Be
tydeligt, og hvad Hartkornet angaaer, da bærer det allerede temmelig
betydelige Byrder baade til Statskassen og især til de communale An
liggender, i hvilken sidste Retning Hartkornets Byrder mere og mere
voxe ganske betydeligt, og der er hele Egne af Landet, hvor Hartkornet
virkelig ikke kan taale at bære Mere, end hvad det allerede bærer. At
lade den hidtilværende Krigsskat vedblive, kunde han paa ingen Maade
ønske, da fra alle Sider dens Uhensigtsmæssighed er noksom erkjendt.
Han maatte derfor under disse Forhold ansee det for en Nødvendighed
for Regjeringen igjen at fremkomme med Forslag om en Indkomst
skat. Den Tid, som var forløbet, siden han med Statsraadets Bemyn
digelse tog paa forrige Rigsdag det dengang indbragte Forslag til en
Indkomstskat tilbage med den Erklæring at ville erhverve adskillige
Oplysninger og derefter igjen paa en følgende Rigsdag at indbringe
Sagen, havde han blandt Andet benyttet til at forelægge alle Amtmænd
adskillige Spørgsmaal, men da han endnu savnede nogle Oplysninger,
var Forslaget ikke endnu færdigt til Forelæggelse. En Sag af den Vig
tighed kunde han imidlertid ikke forbigaae med Taushed, naar han
forelagde Rigsdagen Finantslovforslaget og som sædvanligt frem
hævede de almindelige Betragtninger, hvortil der ved denne Leilighed
var Anledning; og han begjærede derfor Statsraadets Autorisation til
ved Finantslovforslagets Forelæggelse for Rigsdagen at antyde, at For
slag til en Lov om Indkomstskat vil dennegang blive forelagt.
Efterat Minister Bardenfleth paany havde fremhævet de Betænke
ligheder ved en Indkomstskat, som han allerede tidligere havde frem
sat i Statsraadet, dengang Spørgsmaalet om at forelægge den forrige
Rigsdag et Lovudkast om en saadan Skat var under Forhandling,
i hvilken Henseende han navnlig bemærkede, at det er især fra den
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politiske Side, at han meget vilde ønske, at man kunde undgaae at
indføre denne Skat; og efterat han dernæst havde tilføiet, at det heller
ikke forekom ham ganske klart, at der nu er en saadan bestemt finantsiel Nødvendighed for en Indkomstsskat, som den, der efter Finants
ministerens dengang, da Sagen forrige Gang forhandledes i Statsraadet,
afgivne Erklæring, da var tilstede og bragte Statsraadet til at gaae ind
paa, at det paagjældende Lovforslag forelagdes Rigsdagen, bemærkede
Finantsministeren [Sponneck] yderligere, at den absolute Nødvendig
hed, som forrige Gang var Betingelsen for Statsraadets Samtykke, til
et Forslag om en Indkomstskat forelagdes Rigsdagen, foreligger efter
hans Overbevisning i samme Grad nu, ja i en endog større Grad, thi
det er ikke saameget Øieblikkets Trang, som nu gjør en saadan Skat
nødvendig, men den sande finantsielle Nødvendighed for denne Skat
fremgaaer af et Fremsyn over, hvorledes de finantsielle Forhold i en
længere Aarrække ville stille sig, og hvilke Fordringer paa forøgede
Ressourcer Fremtiden vil gjøre. I det Udvalg, som paa forrige Rigsdag
blev af Folkethinget nedsat til det paagjældende Lovudkasts Drøftelse,
udtalte ogsaa, bemærkede Finantsministeren videre, Alle som Een sig
for Nødvendigheden af en Indkomstskat, og idet han dernæst tilføiede,
at man regnede paa, at Indkomstskatten vilde kunne indbringe et Par
Millioner Rbd., gjorde han sluttelig opmærksom paa, at da denne Skat
maa tillempes efter Landets eiendommelige Forhold, tager det megen
Tid, inden en Lov om den kommer endelig istand, og netop derfor var
det saameget mere vigtigt allerede paa denne Rigsdag igjen at bringe
Sagen frem, for at man, selv hvis den, saaledes som han troede, endnu
ikke dennegang førtes til Ende, dog kunde være saameget videre, idet
han iøvrigt, naar det viser sig, at Forslaget til Indkomstskat ikke
dennegang kan blive til Lov, maatte forbeholde sig at bringe under
Statsraadets Overveielse, om det skulde ansees nødvendigt for næste
Finantsaar at gribe til Krigsskattens Fornyelse.
Efterat det derpaa fra flere Sider var blevet udhævet, at det især
under vore nuværende politiske Forhold er af den allerstørste Vigtig
hed, at Danmarks Finantsforhold fremtrædc saaledes, at man har en
god finantsiel Stilling ligeoverfor Udlandet, og at der, da Forslag til en
Indkomstskat nu engang var forelagt Rigsdagen, ikke syntes, naar
hensaaes til, hvad Finantsministeren havde udviklet og til den Erklæ
ring, hvormed Forslaget blev paa forrige Rigsdag af Regjeringen taget
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tilbage, at være tilstrækkelig Grund til ikke igjen at bringe Sagen
frem paa denne Rigsdag, ihvormeget end flere af Statsraadets Med
lemmer i og for sig havde imod en Indkomstskat, meddelte Statsraadet
sit Samtykke til, at Finantsministeren ved at forelægge Rigsdagen
Finanslovforslaget antyder, at Udkast til Lov om en Indkomstskat
vil blive denne Rigsdag forelagt, ligesom Statsraadet dernæst end
videre samtykkede i, at Finantsministeren efter forud erhvervet
allerhøieste Sanction forelægger Rigsdagen et Lovudkast om Bemyn
digelse til mod 5 % rentebærende Statsobligationer at udvexle de af
ham omhandlede 4 Millioner Rbd. i Creditbeviser.
Efterat Grev Reventlow-Criminil derpaa havde indfundet sig i
Statsraadet, bleve Protokollerne for Statsraadets Møder fra 1ste August
til 19de s. M. m. begge inch, oplæste og vedtagne.
Mødet blev derpaa hævet.

A. W. Moltke.
/ J. Liebe.

Møde i statsrådet fredag d. 26. september 1851.

Aar 1851, d. 26de September, var Statsraadet samlet. Alle Medlem
mer vare tilstede. Protokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Protokollerne for Statsraadets Møder fra 22de August til 9de Sep
tember, begge inch, bleve forelæste og vedtagne.
Cultusministeren [Madvig] refererede et Lovforslag om en extraordinær Enkepension af 1000 Rbd. for Enken efter afdøde Professor,
Geheimeconferentsraad Dr. Hans Christian Ørsted.
I fuld Erkjendelse af afdøde Geheimeraad Ørsteds eminente For
tjenester tiltraadte Statsraadet dette Forslag.
Finantsministeren [Sponneck] bemærkede, at da den ved Reduk
tionen af Toldembedsmændene med % af sin Gage entledigede Toldinspecteur i Holbæk, Etatsraad Malling var ved den i 1840 skete Collegial-Forandring gaaet af fra sin Stilling som Committeret i General
toldkammeret med sin fulde Gage 2400 Rbd. i Pension, og da det var
meget haardt, at han nu skulde stilles i oeconomisk Henseende rin
gere, end om han var blevcn staaende som Pensionist med den ham i
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1840 tillagte Pension og ikke havde modtaget Embedsansættelse, syn
tes særdeles Billighed at tale for, at man for Rigsdagen andrager paa,
at den ham senest tillagte Pension forhøies til det nævnte Beløb.
Statsraadet erklærede sig enigt med Finantsministeren og fandt det
tillige rettest, at denne Pensionsforhøielse, uden at gjøres til Gjenstand
for et særligt Lovforslag, bringes frem paa Finantslovforslaget under
den til Pensioner beregnede Sum.
Cultusministeren [Madvig] refererede et Lovforslag om Eftergi
velse af et den almindelige Skolefond ydet rentefrit Laan af Sorø Aka
demies Kasse.
Statsraadet samtykkede i, at der erhverves allerhøieste Approba
tion paa dette Lovforslags Forelæggelse for Rigsdagen.
I Anledning af, at det ved allerhøieste Reskript af 19de Septem
ber er paalagt de respective Ministerier inden 28de s. M. at indsende
Beretning om, hvilke Mænd de maatte have at bringe i Forslag til at
erholde Naadesbevisninger, confererede Statsraadets Medlemmer an
gaaende deres Indstillinger i denne Henseende.
Statsraadets Medlemmer confererede derefter med hinanden om,
hvilke Lovudkast der foruden de i Statsraadet allerede foredragne
kunde ventes færdige til Forelæggelse for den forestaaende Rigsdag.
Mødet blev derpaa hævet.
A. W. Moltke.
/ J. Liebe.

Møde i statsrådet lørdag d. 27. september 1851.

Aar 1851, d. 27de September, var Statsraadet samlet. Alle Medlem
mer vare nærværende. Grev Reventlow-Criminil var ligeledes tilstede.
Protokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Udenrigsministeren [Reedtz] forelæste Kongen af Preussens Svar
paa Hans Majestæts Skrivelse angaaende Successionssagen, og endvi
dere forelæste han de seneste preussiske Instructioner til General
Thümen angaaende Formationen af det holstenske Contingent.
Idet man derpaa gik over til 2den Behandling af Notabelsagen, gjentog Grev Reventlow-Criminil, hvad han strax ved Begyndelsen af denne
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Sags Iste Behandling i Statsraadet havde bemærket om sin personlige
Stilling til Notabelprojectet, og tilføiede, at han havde foredraget Hans
Majestæt Kongen allerunderdanigst Begjæring om at entlediges som
Organ for Holsten, men at Allerhøistsamme havde ønsket, at han
skulde vedblive. Med Henhold til, hvad han tidligere havde bemærket,
maatte han imidlertid vedblivende være af den Mening, at det vilde
være rigtigere, at Hans Majestæt nu tog et nyt Organ for Holsten, og
han maatte overlade Statsraadet, om det kunde indvilge i, at han,
efterat han forud havde erklæret sig imod det hele Notabelproject,
deltog som Organ for Holsten i den nu forestaaende 2den Behandling i
Statsraadet af denne Sag.
Da Hans Majestæt Kongen var af Grev Criminil underrettet om
dennes Ønske at fratræde, og da det, saalænge der ikke foreligger for
Allerhøistsamme det Resultat, hvortil Statsraadet kommer med Hen
syn til Notabelsagen, vilde være vanskeligt for Hans Majestæt at be
stemme sig til, hvem han skulde tage til Organ for Holsten istedetfor
det hidtilværende, fandt Statsraadet, at Notabelsagens videre Behand
ling maatte have sin Gang med Grev Criminils Tilstedeværelse og Del
tagelse i Sagens Drøftelse, ligesom Tilfældet havde været ved Sagens
1ste Behandling i Statsraadet.
Hvad Artikel I i den Notablerne forelagte Plan angaaer, da blev det
af Grev Moltke-Nütschau, Udenrigsministeren [Reedtz] og Grev Cri
minil imod den af Notablernes Majoritet foreslaaede Ombytning af
Ordene: »vedbliver at udgjøre« i 1ste Passus med »udgjør« erindret, at
den saaledes foreslaaede Redaktion overskjærer Traaden med Forti
den, og da det netop maa ønskes, at det skal fremtræde, at hvad be
meldte Passus indeholder, er en Fortsættelse og ikke noget Nyt, maatte
de holde for, at det bør have sit Forblivende ved Planens Udtryk »ved
bliver at udgjøre«, som de fandt correkt.
Justitsministeren [Scheel] fremhævede, at det var kun for at und
gaae Anstød, at Notablerne havde foreslaaet en anden Redaktion, ved
hvilken alene lodes med Hensyn til Fortiden Spørgsmaalet om Arvefølgeeenheden staae aabent.
Finantsministeren [Sponneck] fandt det correktest, at Kongen i
Planen kun udtaler sig om det faktiske Forhold, saaledes som det skal
være for Fremtiden, og ikke udtaler sin Dom om Fortiden, og han fore
trak derfor den af Notablerne foreslaaede Redaktion, men ansaae Sagen
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dog imidlertid for at være af den Vigtighed, at han, naar flere af Stats
raadets Medlemmer havde nogen Betænkelighed ved at forlade Udka
stets Redaktion, skulde holde paa det af Notablerne gjorte Forslag.
Minister Bardenfleth bemærkede, at han i det Hele maatte med
Hensyn til Notabelprojectet ansee for rigtigst, at man i alle Tilfælde,
hvor ikke særdeles Grunde gjorde det i nogen fremtrædende Grad
ønskeligt at forlade Udkastets Affatning, burde holde sig til denne.
Ved Afstemningen erklærede med Undtagelse af Justitsministeren
[Scheel] og Cultusministeren [Madvig], der begge stemmede for No
tablernes Forslag, alle sig for, at det skal i den omhandlede Henseende
have sit Forblivende ved Udkastet.
Grev Moltke-Nütschau stillede dernæst i Henhold til, hvad han
under Sagens 1 ste Behandling havde yttret om Vigtigheden af, at Ind
fødsretten som er Betingelsen for Undersaatternes politiske Rettighe
der, er fælleds for hele Monarkiet, det Amendement til den 1ste Passus
i Art. I: at der efter »Arvefølge« indskyde: »med fælleds Indfødsret«.
Cultusministeren [Madvig] stillede ligeledes i Henhold til, hvad han
under Sagens 1ste Behandling havde yttret, det Amendement: at der
efter »Arvefølge« indskydes: »med fælleds Indfødsret, forsaavidt denne
beroer paa Fødselen«.
Grev Reventlow-Criminil understøttede Grev Moltke-Nûtschaus
Amendement, idet han fandt det utvivlsomt, at der maatte være eet
fælleds Indigenat (derunder indbefattet den Borgerret, der erhverves
ved Naturalisation) for hele Monarkiet.
Justitsministeren [Scheel] henholdt sig til, hvad han tidligere
havde bemærket om, at den fælleds Indfødsret, der grunder sig paa
Fødsel, maa, om den end ikke nævnes i Planen, antages vedblivende
at bestaae for hele Riget, og idet han derhos fremhævede, at det hele
paagjældende Forhold vilde ved at optages i Planen faae en stor Fast
hed, medens der derimod vilde være større Frihed med Hensyn til
Forholdets Udvikling, naar Intet om det optoges i Planen, erklærede
han sig imod begge de stillede Amendements.
Finantsministeren [Sponneck] sluttede sig til Justitsministeren,
idet han tillige bemærkede, at hvis den af Grev Moltke-Nütschau foreslaaede Bestemmelse optages i Planen, vilde det drage til Følge, at en
senere eventuel af Kongen som tydsk Fyrste tiltraadt Bestemmelse om
fælleds Indigenat for alle tydske Forbundslande vilde føre til, at eo
ipso alle de, som havde tydsk Indigenat, havde Indfødsret i Danmark.
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Minister Bardenfleth bemærkede, at da der ikke syntes at være
nogen Tvivl om, at man kan gaae ud fra den Forudsætning, at den paa
Fødsel grundede Indfødsret vil, uagtet Intet berøres om den i Planen,
vedblive at være fælleds, medens det derimod deraf, at der efter Pla
nen bliver i Monarkiet to forskjellige lovgivende Magter, maa fremgaae, at den Indfødsret, som gives af disse, maa blive delt og ikke kan
strække sig ud over den respective lovgivende Magts Omraade, og da
det, som han allerede forhen havde bemærket, forekom ham, at man
saa nær som muligt bør holde sig til Planen, hvor der ikke er nogen
Nødvendighed for at forandre den, saa maatte ogsaa han erklære sig
mod de fremsatte Amendements.
Ved Afstemningen bleve derpaa begge Amendements forkastede,
idet Grev Moltke-Nütschaus Amendement kun fik hans egen og Grev
Criminils Stemme, og Cultusministerens Amendement ikke fik anden
Stemme end hans egen.
Da Grev Moltke-Nütschau derefter forespurgte, om Dissentser for
de enkelte Ministres Vedkommende vilde blive optagne i den Betænk
ning over Sagen, der blev at afgive til Kongen, erklærede Conseilpræ
sidenten [Moltke], at naar nogen Minister maatte ønske sin Dissents
optagen i Betænkningen, vilde det ske.
Med Hensyn til 2den Passus i Artikel I blev det, efterat man med
Notablernes Majoritet havde erklæret sig enig i, at Alt vedkommende
Hertugdømmet Lauenborg samles i en Artikel ved Slutningen af Pla
nen, af Finantsministeren [Sponneck] bemærket, at saaledes som han
allerede under Sagens 1ste Behandling havde yttret, maatte han antage,
at som Sagernes Stilling nu staaer, den i Udkast-Planens bemeldte Pas
sus stillede Opgave ikke vil kunne realiseres samtidigt med Notabelprojectets Træden ilive, thi det vilde kun kunne ske ved en souveræn Akt
for Holstens og Lauenborgs Vedkommende, med hvilken han ikke tro
ede, at det under de nærværende Forhold vilde gaae. Han mente derfor,
skjøndt han vilde have fundet det ønskeligt, at Udkastets Bestemmel
ser kunde bibeholdes, at det ikke nu i Planen bestemt kan udtales, at
Monarkiet skal have Overensstemmelse i Post- og Toldvæsen o. s. v.,
men paa den anden Side kunde han dog heller ikke finde sig tilfreds
stillet ved Notablernes Forslag, da dette forekom ham for vagt, og
Kongens Hensigt, snarest muligt at tilveiebringe Overensstemmelsen,
burde stærkere markeres, end i dette Forslag sket. Han troede derfor,
at man kunde gaae en Middelvei mellem Udkastet og Notabelforslaget,
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og i Henhold hertil foreslog han den Ændring, at den 2den Passus i
Artiklen kommer til at lyde saaledes: »Et overensstemmende Handels
og Skibsfartssystem, Møntfod, Post- og Toldvæsen skal omfatte baade
Kongeriget Danmark med Slesvig og Holsten, idet de enkelte Uover
ensstemmelser søges snarest muligt udj evnede.«
Udenrigsministeren [Reedtz] urgerede stærkt paa, at det forbliver
ved Udkastet, der ubetinget bestemmer, at der skal være Overensstem
melse i de paagjældende Forhold; og i samme Retning udtalte Grev
Moltke-Nütschau sig, overensstemmende med hvad han allerede tid
ligere havde yttret.
Justitsministeren [Scheel] ansaae det ønskeligt, at saa snart som
muligt en Overensstemmelse i de paagjældende Forhold tilveiebringes,
men i Henhold til hvad han under Sagens 1ste Behandling udførligere
havde udviklet, troede han ikke, at det fortiden kan bestemt udtales,
at Monarkiet skal have overensstemmende Toldvæsen o. s. v., og idet
han antog, at der i Øieblikket ikke kan med Sikkerhed siges mere, end
at Overensstemmelse skal søges tilveiebragt, maatte han holde sig til
Notablernes Forslag som det Correkte, i hvilket Forslag det imidlertid
paa ingen Maade skal ligge, at man vil skyde Opnaaelsen af en saadan
Overensstemmelse ud.
Minister Bardenfleth bemærkede, at i den omhandlede Passus i
Udkastet ligger et af de væsenligste Forbindelsesmidler til at holde
Monarkiet sammen, og idet han mente, at Notablernes Forslag inde
holdt en altfor væsenlig Afvigelse fra Udkastet og det i en Retning, som
ikke vilde blive gunstigt optagen af Udlandet, troede han, næst at
bemærke, at den første Del af Finantsministerens Ændringsforslag
blev igjen hævet ved dets sidste Del, at man burde bibeholde den oprin
delige Plan, saaledes som den er redigeret i den franske Originaltext:
»Overensstemmende Handelssystem o. s. v. skal omfatte (»embras
sera«) hele Monarkiet«.
Cultusministeren [Madvig] erklærede, at han maatte holde paa No
tablernes Forslag, og fremhævede, at man ved at udtale i Planen, at
der skal være Overensstemmelse i de paagjældende Forhold, slog disse
Forhold for bestandig fast og hemmede deres frie Udvikling.
Da det derpaa med fornødent Forbehold for Lauenborgs Vedkom
mende sattes under Afstemning, om den oprindelige Plan: »Overens
stemmende Handels- og Skibsfartssystem o. s. v. skal omfatte hele
Monarkiet« skal bibeholdes, eller om en af de to foreslaaede Ændrin-
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ger (Notablernes og Finantsministerens) skal tages til Følge (med
Forbehold af eventuel nærmere Afstemning over, hvilken af disse to
Ændringer der skal foretrækkes), stemmede Justitsministeren
[Scheel], Finantsministeren [Sponneck] og Cultusministeren [Mad
vig] imod den oprindelige Plan, medens derimod samtlige Øvrige
stemmede for denne; og efter dette Udfald af Afstemningen bortfaldt
altsaa Spørgsmaalet om de to foreslaaede Ændringer.
Hvad dernæst den sidste Passus i Artikel I angaaer, da henholdt
Grev Moltke-Nütschau sig til, hvad han under Sagens 1ste Behandling
havde bemærket, og idet han var af den Mening, at Statsgjælden bør
for Fremtiden, ligesom hidtil, være fælleds for hele Monarkiet, og
derfor helst havde ønsket dette bestemt udtalt i Planen, holdt han paa,
at idetmindste bemeldte Passus i Udkastet med Udeladelse af Ordene
»eller deles efter Folkemængde og de faste Eiendommes Beliggenhed«,
bibeholdes, og at Notablernes Forslag forkastes.
Finantsministeren [Sponneck] bemærkede, med Henhold til, hvad
han allerede tidligere havde yttret, at Notablernes Forslag til den paa
gjældende Passus blot indeholdt en skarpere og bedre Betegnelse af,
hvad der ligger i Projectet.
Ved Afstemningen blev den paagjældende Passus i den af Notab
lerne foreslaaede Affatning med Udeladelse af Ordene »For Danmarks
Rige og Hertugdømmet Holsten« vedtaget, idet alene Grev Moltke-Nüt
schau stemmede imod den.
Mødet blev derpaa hævet.

A. W. Moltke.
/ J. Liebe.

Møde i statsrådet mandag d. 29. september 1851.

Aar 1851, d. 29de September, var Statsraadet samlet. Alle Med
lemmer vare tilstede. Grev Reventlow-Criminil var ligeledes nærvæ
rende. Protokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Udenrigsministeren [Reedtz] forelæste Beretning fra Kammerherre
Bülow og den dermed fulgte af Hertuginden af Nassau udstedte Renunciationsakt tilligemed hendes Gemals Agnitionsakt.
Paa dertil af Udenrigsministeren given Anledning erklærede Stats-
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raadet, at det Intet fandt imod, at han andrager paa, at Hans Majestæt
Kongen ved denne Leilighed tilskriver Hertugen af Nassau et Complimentbrev.
Udenrigsministeren [Reedtz] bemærkede, at han, som Statsraadet
allerede vilde have erfaret af den Notits, hvormed han havde ledsaget
den af ham i Cirkulation satte af Grev Moltke-Nütschau udarbeidede
Exposé, vilde benytte den første Del af denne Exposé som Grundlag
for Svarene paa de østerrigske og preussiske Noter, som han i et foregaaende Møde havde forelæst Statsraadet, og som seneere havde cirku
leret mellem dettes Medlemmer, og at han i et følgende Møde skulde
meddele Statsraadet Udkastene til disse Svar, men at han, idet han
under alle Omstændigheder var beredt til at lade Svarene afgaae over
ensstemmende med den Retning, der gik igjennem Grev Moltke-Nütschaus Exposé, ikke kunde paatage sig Ansvaret for at gjennemføre
denne Politik, uden at han var sikker paa, at Statsraadet med Hensyn
til den Maade, hvorpaa Notabelprojectet skulde bringes til Virkelighed,
deler de samme Anskuelser, som vare udviklede i den anden Del af be
meldte Exposé. Idet han altsaa kun under den Eventualitet, at Planen
til Slesvigs fremtidige Forfatning forelægges de slesvigske Provindsialstænder, vilde kunne vedblive at være Udenrigsminister, insisterede
han paa, at Statsraadet snarest muligt vilde tage Beslutning om, hvil
ken Vei man for Slesvigs Vedkommende vilde gaae med Hensyn til
Gjennemføreisen af Notabelprojectet, idet det forøvrigt paa ingen
Maade var hans Mening, at der skulde gives Tydskland nogetsomhelst
Svar med Hensyn til Slesvig, da det dertil ikke er berettiget, men kun
at Statsraadet maatte være enigt med sig selv om, hvad Vei det vilde
gaae, for at man ligeoverfor de venskabelige Magter kunde udtale sig
herom.
Grev Moltke-Nütschau bemærkede, at ligesom det, da han nedskrev
den omhandlede Exposé, ikke havde været hans Tanke, at den skulde
cirkulere i Statsraadet, men han egenlig kun havde havt for Øie at
klare Sagen for sig selv, saaledes bad han de Bemærkninger, som Exposéen indeholdt, alene betragtede som Materialier, han overlod til Uden
rigsministerens Afbenyttelse efter Forgodtbefindende, uden at det der
med kunde være hans Mening i nogen Maade at foregribe Udenrigs
ministeren enten i Henseende til Contentum eller Redaktion af de paa
gjældende Svar.
Efterat det derpaa i Anledning af, hvad Udenrigsministeren havde
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yttret, var fra flere Sider blevet bemærket, at Realiteten af Notabelprojectet hænger saa nøie sammen med Formen for dets Gjennemførelse, at der ikke vel kan om dette sidste Punkt haves nogen bestemt
Mening, forinden man er kommet til et Resultat med Hensyn til Reali
teten, og at det derfor i hvert Fald vilde være rettere at udsætte her
efter Svarene til Østerrig og Preussen end allerede nu, inden Realiteten
af Notabelsagen er uddiscuteret, at tage en Beslutning om Maaden for
Gjennemførclsen, vedtoges det nu at skride til Fortsættelse af den paa
begyndte 2den Behandling af Notabelsagens Realitet og at fremskynde
Forhandlingernes Tilendebringelse saaledes, at Statsraadet, inden Rigs
dagen træder sammen, kan være kommen til Beslutning baade om
Realiteten og om Gjennemførelsesmaaden, med Hensyn til hvilken sid
ste iøvrigt Grev Moltke-Nütschau for sit Vedkommende bemærkede, at
han, naar han ikke forud vidste, om man med Hensyn til Notabelsa
gens Gjennemførelse vilde gaae frem paa den Vei, som han ansaae for
den lovlige, nemlig at høre de slesvigske Provindsialstænder over Sles
vigs fremtidige Forfatning, maatte i Realiteten votere imod adskillige
Punkter, saaledes navnlig den slesvigske Landdags Sammentræden
med den danske Rigsdag, som han i modsat Fald ubetinget vilde votere
for.
Idet Statsraadet derefter gik over til at fortsætte Behandlingen af
Notabelsagen, begyndtes med Planens Artikel II, idet det med Hensyn
til Artikel I endnu tilbagestaaende Spørgsmaal om Landkrigsvæsenet
udsattes til et følgende Møde, for at imidlertid de Amendementer, som
angaaende denne Gjenstand maatte ønskes fremsatte, kunde blive for
mulerede.
I Overensstemmelse med, hvad Grev Moltke-Nütschau havde foreslaaet under Sagens 1ste Behandling, erklærede Alle sig enige i, at den
1ste Passus af Artikel II kommer til at lyde saaledes: »For Hertug
dømmet Holstens Vedkommende vedbliver Kongen at være Medlem af
det tydske Forbund.«
Artiklens 2den Passus antoges saaledes, som den af Notablerne var
foreslaaet redigeret.
Ligeledes blev den af Notablerne foreslaaede 3die Passus (der sva
rer til 3die, 4de og 5te Passus i Udkastet) med foreløbig Udeladelse af
Ordene »den danske Rigsmagt underlagte« og med Forbehold af den
eventuelle Forandring, som maatte kunne følge af den senere Afstem
ning om Landkrigsvæsenet, vedtaget.
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Hvad angaaer den af Notablerne foreslaaede 4de Passus, da gjentog
Grev Moltke-Nütschau, hvad han under Sagens Iste Behandling havde
bemærket om, at Flaaden ikke blev fælleds, naar Holsten kun skulde
yde et vist Bidrag i Penge og Mandskab, men Danmark udelukkende
have hele Bestyrelsen af Søkrigsvæsenet, ligesom han derhos, idet han
tilføiede, at een og samme Bestemmelse burde gjælde om Armee og
Flaade (hvilket ligeledes blev udtalt af Grev Criminil), kom tilbage til,
hvad han allerede tidligere havde udtalt om, at de for det hele Monarki
fælleds Anliggender burde unddrages baade den danske Rigsdags og
den holstenske Landdags Omraade.
Efterat i denne Anledning fra den anden Side det, som allerede
under Sagens 1ste Behandling var blevet gjort gjældende imod Grev
Moltke-Nütschaus Anførte, var blevet gjentaget og yderligere udviklet,
blev den ommeldte Passus vedtaget, med Forbehold af de Modificationer, som kunde flyde af den Beslutning, der tages om Hærvæsenet.
Udkastets Artikel III, 1ste Passus vedtoges i den af Notablerne fore
slaaede Form.
Med Hensyn til samme Artikels 2den Passus bemærkede Justitsmi
nisteren [Scheel], at Notablerne havde efter de Forslag, de havde stillet
ved Artikel I, 2det Stykke og ved Artikel II, troet, at bemeldte Passus,
der vil medføre megen Besvær og hemme Udviklingen, burde aldeles
udelades; men efterat nu Udfaldet af den igaar foretagne Votering over
den 2den Passus i Artikel I var blevet, at der skal tilveiebringes Over
ensstemmelse for hele Monarkiet i Henseende til de i denne sidst
nævnte Passus omhandlede Forhold, maatte han ansee det nødven
digt, at den i Artikel III, 2den Passus indeholdte Sætning bibeholdes
for alle disse Forhold, medens han derimod ikke antog, at den bør
komme til Anvendelse paa de fælleds Anliggender.
Finantsministeren [Sponneck] maatte være af den Mening, at naar
den omhandlede Sætning skal være gjældende for de overensstem
mende Anliggender, med Hensyn til hvilke det er, at den medfører Be
svær, maa den saameget mere være gjældende ogsaa for de fælleds
Anliggender.
Minister Bardenfleth bemærkede, at da den paagjældende Passus
indeholder et af de væsenlige Bindemidler for Monarkiet, vilde han i
ethvert Fald have fundet det overmaade betænkeligt at tage Notab
lernes Forslag om at lade den udgaae tilfølge, og idet han fandt, at
baade de fælleds og de overensstemmende Anliggender burde behandles
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paa samme Maade, stemmede han for, at den omhandlede Passus med
den heraf flydende Redaktionsforandring bibeholdes.
Til Finantsministeren og Minister Bardenfleth sluttede sig Conseil
præsidenten [Moltke], Indenrigsministeren [Tillisch], Udenrigsmini
steren [Reedtz], Krigsministeren [Fibiger], Grev Moltke-Nütschau og
Grev Reventlow-Criminil, medens derimod Marineministeren [van
Dockum], da han, navnlig hvad Flaaden angik, ikke kunde tænke sig,
at de den vedkommende Love skulde kunne være underkastede to for
skjellige Lovgivningsmagter, voterede med Justitsministeren for, at den
paagjældende Passus kun skal angaae de overensstemmende Anliggen
der, for hvilke den ikke kan undværes. Cultusministeren [Madvig]
stemmende principaliter imod den paagjældende Passus; in subsidium
voterede han med Justitsministeren. Som Følge af den saaledes sted
fundne Afstemning vil altsaa Udkastets 3die Artikels 2den Passus være
at gjøre anvendelig baade paa de fælleds Anliggender og paa de Anlig
gender, for hvilke der skal tilveiebringes Overensstemmelse.
Mødet blev derpaa hævet.
A. W. Moltke.
/ J. Liebe.
Møde i statsrådet tirsdag d. 30. september 1851.

Aar 1851, d. 30te September, var Statsraadet samlet. Alle Medlem
mer vare tilstede. Grev Reventlow-Criminil var ligeledes nærværende.
Protokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Conseilpræsidenten [Moltke] forelagde, næst at bemærke, at Hans
Majestæt Kongen agtede selv at aabne den forestaaende Rigsdag, et
Udkast til Throntalen ved denne Leilighed.
Efterat dette Udkast var blevet discuteret, vedtoges, at Udkastet
skulde i følgende Form forelægges Hans Majestæt af Conseilpræsi
denten.
Danske Mænd !
Med Glæde seer jeg mig atter i Eders Midte for at aabne denne Rigs
dag. Krigen er endt, Fredens Velsignelser udbrede sig over Landet,
men jeg maa beklage, at de vidtløftige Forhandlinger, som Ordningen
af Forholdet mellem Monarkiets forskjellige Dele har gjort fornødne,
endnu ikke have kunnet bringes tilende. Forsaavidt disse Forhandlin30
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ger ogsaa have maattet berøre Udlandet, glæder det mig at kunne tilføie, at Forholdet til alle Magter er vedblevet at være et venskabeligt.
Mine alvorlige Bestræbelser for at sikkrc Monarkiets Fremtid ved at
befæste Thronfølgen have ved disse Magters Understøttelse og ved den
uegennyttige Imødekommen, som jeg har fundet, nærmet sig til en
Løsning, som jeg haaber vil være mit Folk ligesaa kjær som mig.
Det Udkast til Finantsloven, som skal blive Eder forelagt, vil vise,
at Finantsernes Tilstand er beroligende, uagtet Nødvendigheden af at
tilveiebringe Sikkerhed for Fremtiden vil kræve, at man itide er be
tænkt paa en Forøgelse af Statskassens Hjælpekilder. Ogsaa andre til
dels vigtige Lovudkast ville blive Eder forelagte dog ikke af større
Omfang, end at jeg tør haabe, at Tilendebringelsen af Eders Arbeider
ikke vil kræve en saa lang Tidsopofrelse af Eder, som de to foregaaende Rigsdage have fordret.
Gud styrke Eder, trofaste Mænd, til Eders Gjerning og lade den
blive til Velsignelse for Vort elskede Fædreland!
Minister Bardenfleth bemærkede, at ifølge en af det saakaldte Stat
holderskab udstedt Forordning af 2den Mai 1849 var et Tvangslaan
blevet udskrevet af begge Hertugdømmerne Slesvig og Holsten til Beløb
af 4 Millioner Mark Courant, som skulde tilveiebringes ved Hjælp
af Communerne, der bemyndigedes til at optage Laan hos Private for
ved Hjælp deraf at indbetale den paa dem faldende Andel af Laanet,
hvis Tilbagebetaling fra Statens Side skulde, efter det i Forordningen
givne Tilsagn, ske efter Fredens Afslutning, idet derhos de indbetalte
Summer imidlertid skulde forrentes med 4 %. Da nu denne Forrent
ning fra den holstenske Regjerings Side er ophørt, havde en af Creditorerne, der havde forstrakt Flensborg Amts Commune med en Kapital
af 4500 Mark Courant, indstævnet Communens Repræsentanter for
Overjustitscommissionen, og Sagen vilde saaledes snart blive undergi
ven retlig Afgjørelse, dersom der ikke fra Regjeringens Side tages no
gen Beslutning og afgives Bestemmelse, som forebygger, at Laanet
ansees gyldigt. Da denne Sag, hvorom der fra Flensborg Amtmand
skab var sket Indstilling til det slesvigske Ministerium, er af megen
finantsiel Vigtighed, og særdeles Ulemper ere forbundne med hvilkensomhelst Udvei, der fra Regjeringens Side vælges, ønskede Minister
Bardenfleth, idet han nævnte de forskjellige Alternativer, hvorimel
lem der efter hans Mening var at vælge, at bringe Sagen under Om
handling i Statsraadet, forinden han tog nogen endelig Beslutning i
Anledning af bemeldte Indstilling.
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Under de Discussioner, som herved fremkaldtes i Statsraadet, ud
talte Flere sig i den Retning, at det slesvigske Ministerium skulde ind
skrænke sig til at svare Flensborg Amthus, at da Gjælden ikke kan
anerkjendes som lovligt stiftet, efterdi den imod Lovgivningens Be
stemmelser er paadraget Cominunen uden Hans Majestæts egen aller
høieste Sanction, kan den slesvigske Centralkasse ikke erkjendes at
have nogen Forpligtelse i den Anledning, og kan det heller ikke tilstædes, at Gjældens Beløb reparteres paa Amtscommunen, men at iøv
rigt, da den paagjældende Sag nu engang var bragt for Retten, maatte
den gaae sin Gang og blive paakjendt, hvorefter da senere, naar Dom
men var afsagt, det videre Fornødne vilde kunne komme under Over
veielse, derunder ogsaa hvad der af Billighedshensyn kunde ad Naadens
Vei gjøres for de Vedkommende, som Dommen maatte komme til at
gaae ud over. Men ved Siden heraf udtalte Finantsministeren [Spon
neck] som sin Mening, at der, saasnart Dommen var afsagt, burde af
det slesvigske Ministerium udvirkes en allerhøieste Anordning, der ind
til videre forbød, at noget Søgsmaal af den paagjældende Art maatte incamineres ved Domstolene, idet han nemlig fandt det misligt i Øieblik
ket at komme ind paa det Spørgsmaal, om den paagjældende Gjæld skal
falde paa hele Hertugdømmet eller paa de Enkelte og derfor fandt det
rettest, at alle Sager af den Slags sisteres, indtil Forholdene tillade, at
endelig Bestemmelse kan tages om dette og flere andre pecuniære
Spørgsmaal.
Behandlingen af Notabelsagen blev derpaa fortsat.
Forsaavidt Notablerne havde foreslaaet indskudt i Begyndelsen af
Udkastets Artikel IV de Ord »med den af Artikel V følgende Ind
skrænkning«, da ansaae Justitsministeren [Scheel] det forsigtigst at
optage denne Tilføining, for hvilken han derfor stemmede; og til ham
sluttede sig Cultusministeren [Madvig] og Marineministeren [van
Dockum], medens derimod Statsraadets øvrige Medlemmer og Grev
Criminil fandt, at det fulgte af sig selv, at hvad, der hører ind under
Artikel V, ikke kan komme ind under den foreliggende Artikel, og
derfor stemmede mod Tilføiningen som overflødig.
Da der ved i Artiklen specielt at nævne den locale Administration
kun var tænkt paa den hele Række af underordnede Embedsmænd, og
det følger af sig selv, at disse maa være særskilte for Hertugdømmet,
vedtoges det at lade hiine Ord udgaae og altsaa heller ikke at optage
de Ord, som Notablerne havde foreslaaet substituerede, nemlig »under30*
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ordnede Bestyrelse«. Artiklens Begyndelse vilde da saaledes herefter
komme til at hedde: »Hertugdømmet Slesvig har sin særlige beslut
tende Landdag og sin egen ministerielle Bestyrelse for efternævnte
Anliggender.«
Hvad angaaer Artiklens No. 3: Kirke- og Undervisningsvæsenet,
da henholdt Justitsministeren [Scheel] sig til, hvad han under Sagens
første Behandling havde yttret om, at det vel kunde have sine Betæn
keligheder nu i Planen at gjøre dette Anliggende til et Fælledsanlig
gende for Danmark og Slesvig, men at man paa den anden Side dog
heller ikke nu skulde opgive et saadant Fælledsskab, og at denne Gjen
stand derfor kunde være een af dem, med Hensyn til hvilke den ende
lige Bestemmelse kom til at beroe paa, hvad den slesvigske Forsam
ling, for hvilken Forfatningsudkastet vilde blive forelagt, udtalte, saa
ledes at, naar denne Forsamling erklærede sig for hiint Fælledsskab,
dette da etableredes.
Cultusministeren [Madvig] troede efter nøie Overveielse at maatte,
navnlig ogsaa med Hensyn til de abnorme Forhold, der, naar Udkastet
følges, ville fremstaae med Hensyn til den Del af Slesvig, der kommer
til at høre under det danske Cultusministerium og den danske Rigsdag,
holde paa Notablernes Forslag og stemme for, at det omhandlede An
liggende udgaaer af Artikel IV og føres over i Artikel V.
Grev Moltke-Nütschau stemmede ligeledes for, at No. 3 udgaaer af
Artikel IV, men uden at det paagjældende Anliggende føres over i Ar
tikel V.
Statsraadets øvrige Medlemmer og Grev Criminil erklærede sig der
imod i Henhold til de ved Sagens 1ste Behandling stedfundne Discussioner, for at det med Hensyn til Kirke- og Undervisningsvæsenet
skal have sit Forblivende ved Udkastet, og som Følge heraf vil altsaa
No. 3 i Artikel IV blive uforandret.
Artiklens No. 6 vedtoges i den af Notablerne foreslaaede Form, kun
at istedetfor »Rigsudgifter« sættes blot »Udgifter«, da dette Udtryk er
tilstrækkeligt.
Slutningssætningen i Artikel IV blev, efter at Justitsministeren
[Scheel] havde bemærket, at da Conseqventsen af den med Hensyn til
Kirke- og Undervisningsvæsenet stedfundne Afstemning fører det
med sig, at det sidste Punktum i Notablernes Artikel VI udgaaer, fandt
han det forsigtigst, at det tilbagestaaende første Punktum, som kun er
en forandret Redaktion af Slutningssætningen i Udkastets Artikel IV,
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flyttes op i denne sidste Artikel, vedtaget i den af Notablerne fore
slaaede Form, imod hvilken Intet fandtes at erindre.
Da derpaa Udkastets Artikel V i den af Notablerne foreslaaede
Form, men med Udeladelse af Kirke- og Undervisningsvæsen og med
Forbehold af den senere Afstemning for Landkrigsvæsenets Vedkom
mende, sattes under Afstemning, stemmede Grev Criminil imod Artik
len, og Udenrigsministeren [Reedtz] maatte ligeledes stemme imod
den, naar ikke den Betingelse reserveres, at først Slesvigs lovligt
bestaaende Organer skulle udtale sig; Grev Moltke-Nütschau voterede
for, at Artiklen bortfalder, medens derimod Statsraadets øvrige Med
lemmer stemmede for den. Som Følge af denne Afstemning var altsaa
Artiklen antaget.
Mødet blev derpaa hævet.

A. W. Moltke.
/ J. Liebe.

Møde i statsrådet onsdag d. 1. oktober 1851.

Aar 1851, d. 1ste October, var Statsraadet samlet. Alle Medlemmer
vare tilstede. Grev Reventlow-Criminil var ligeledes nærværende. Pro
tokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Behandlingen af Notabelsagen fortsattes.
Med Hensyn til Planens Artikel VI (Art.VlI i Notablernes Forslag)
henholdt Grev Moltke-Nütschau sig til, hvad han under Sagens 1ste
Behandling havde bemærket, idet han, gaaende ud fra, at der til Fæl
ledsskab i Institutioner nødvendigvis hører fælleds Bestyrelse og fæl
leds Lovgivningsmagt, maatte være af den Mening, at Artiklen, saaledes
som den er affattet i Planen, vil føre enten til el illusorisk Fælledsskab
eller til et politisk Fælledsskab, som ikke er tilsigtet. Den egenlige
Tendents af Artiklen var vistnok, at kun i Henseende til Benyttelsen
skulde Fælledsskabet i disse Institutioner vedblive, og han maatte der
for finde den af Notablerne foreslaaede Af fatning, der jo forøvrigt
indeholder en Forandring i Planen, fuldkommen rigtig.
Udenrigsministeren [Reedtz] henholdt sig ligeledes til, hvad han
tidligere havde yttret, og kunde vedblivende ikke Andet end finde
Notablernes Forslag betænkeligt.
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Justitsministeren [Scheel] bemærkede, at naar alt det øvrige Fæl
ledsskab bliver ophævet imellem begge Hertugdømmer, forekom det
ham ikke at kunne for Holsten have allermindste Interesse, at der,
saaledes som det ligger i Planen, skal for de i dennes Artikel VI nævnte
Institutioner være fælleds Lovgivning og Bestyrelse, og dette var ogsaa
ligefrem blevet erkjendt af de holstenske Notabler. Man vilde ved at
holde sig til Artiklen i Planen komme ind i rent uklare Forhold, og
er Fælledsskabet i de paagjældende Institutioner først engang slaaet
fast ved Planen, kan det ikke siden forandres.
Minister Bardenfleth yttrede, at det dog forekom ham, at det vilde
give Planen en noget forandret Charakter, naar man tog den af No
tablerne foreslaaede Affatning af Artiklen tilfølge, og at man derfor
burde holde sig nærmere til Udkastets Affatning. Imidlertid maatte
han ønske, at Brandforsikkringsanslalterne udgik af de fælleds Institu
tioners Tal, da det tvungne Fælledsskab i disse Anstalter, som nu fin
der Sted, vækker almindelig Misnøie i Slesvig.
Grev Moltke-Nütschau fandt det ogsaa rigtigst, at Fælledsskabet i
Brandforsikkringsanstalterne ophører, og at denne Instiution, hvis man
holder sig til Artiklen i Planen, udgaaer heraf. Men ogsaa naar No
tablernes Forslag maatte blive taget tilfølge, mente han, at hvad deri
indeholdes om hiint Fælledsskabs Ophævelse burde udelades, thi naar
Fælledsskabet ikke skal vedblive, skal det hele Punkt slet ikke omtales
i Artiklen, og Fælledsskabets Ophævelse er desuden en Lovgivningssag,
der hører til den specielle Lovgivning.
Cultusministeren [Madvig] fremhævede i Anledning af det af Uden
rigsministeren og Minister Bardenfleth Yttrede, at det fra alle Sider
er erkjendt, at det Fælledsskab, som den foreliggende Artikel i Planen
indrømmer, er af ringe politisk Betydning, og at det ikke kan af Nogen
for Alvor betragtes som en Compensation, der fra dansk Side er given,
og som man derfor nu ogsaa skal bibeholde. Det er de ikke-politiske
materielle Baand, hvorom der i Artiklen er Tale, og netop fordi de ere
ikke-politiske, skal der ikke være fælleds Bestyrelse og Lovgivning for
dem, thi just derved blive de politiske.
Grev Reventlow-Criminil bemærkede, at Brandforsikkringsanstal 
terne, som i Øieblikket bestaaende fælleds, dog maatte optages iblandt
de i Planen nævnte fælleds Institutioner. Derimod ønskede han Eiderkanalen udeladt, da denne som Institution er fælleds for hele Monarkiet.
Ridderskabet mente han ogsaa at burde udgaae af Artiklen, da det som
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Corporation ingen politisk Betydning har og ikke hører hen i denne
Plan. Ovcrappellationsretten ønskede han derimod tilføiet i Artiklen,
da denne Ret er en fælleds Institution for begge Hertugdømmer; om det
vil være hensigtsmæssigt at lade Fælledsskabet i Overappellationsret
ten vedblive i Fremtiden at bestaae, vilde han lade staae hen, og dette
Spørgsmaal maatte blive Gjenstand for senere Afgjørelse, men i Øie
blikket udgjør den fælleds Overappellationsret en Del af Forfatningen.
Grev Moltke-Nütschau var fuldkommen enig i, at Overappellations
retten er fælleds indtil den Ophævelse af Fælledsskabet, som nu er
foreløbig, sker ad forfatningsmæssig Vei. Men han var tillige af den
Mening, at Fælledsskabet maa ophæves; optog man imidlertid Overappcllationsretten i Planen blandt de fælleds Institutioner, blev Fælledsskabet derved slaaet fast for al Fremtid og kunde ikke hæves.
Finantsministeren [Sponneck] bemærkede i Anledning af Grev
Criminils Anførte, at Planen ikke har at gjøre med det faktiske For
hold, men med Forholdet, saaledes som det for Fremtiden skal være,
og at Overappcllationsretten skulde kunne vedblive at være fælleds,
naar Hertugdømmerne havde forskjellige Lovgivningsmagter, maatte
han ansee for en ligefrem Umulighed. Hvad den af Notablerne fore
slaaede Forandring af Artiklen angik, da troede han, at hvis man gik
ind paa den, vilde man skaffe Planen de største Vanskeligheder, og
han antog, al med Hensyn til det Indtryk, som hele Planen vilde gjøre
paa de fremmede Magter, vilde Skaden, som Notablernes Forslag kunde
gjøre, være større end den Nytte, som man kunde have af den mere
praktiske Løsning, som Forslaget indeholdt fremfor Udkastet. Den
foreliggende Artikel har en historisk Oprindelse, som lader sig føre
tilbage til de første Forhandlinger i Berlin, og han troede derfor, at
man maatte blive staaende ved den, hvori han heller ikke for sit Ved
kommende kunde see nogen politisk Fare. Han foreslog altsaa, at man
skulde bibeholde Udkastets Affatning, idet han dog vilde proponere
den Forandring: at Brandforsikkringsanstaltcrne udgaae, saaledes at
det bliver et aldeles aabent Spørgsmaal, hvorledes der med dem skal
forholdes; at Universitetet i Kiel udgaaer som No. 3, men at der til
Artiklens Slutning føies, hvad Notablerne have foreslaaet om Univer
sitetet; og at Ridderskabet udgaaer som No. 7, men at der ligeledes til
Artiklens Slutning føies, at Ridderskabets ikke politiske nexus socialis
vedbliver.
Cultusministeren [Madvig] maatte bemærke, at Vanskelighederne

472

1. OKTOBER 1851

overfor Udlandet vil man allerede have, naar man gaaer ind paa No
tablernes Forslag om Universitetet i Kiel. Troer man virkelig, at det
Fælledsskab, som Udkastplanen statuerer med Hensyn til de i Artik
len omhandlede Gjenstande, ansees af Udlandet for saameget betyd
ningsfuldt, at man maa lade det blive staaende, fordi Udlandet ellers
deri vilde see en betydelig Reduction i Baandet mellem begge Hertug
dømmer, da kan man ogsaa være overbevist om, at Magterne, naar det
Fælledsskab er statueret, ville finde en Berettigelse til at udvikle det
videre. Men erkj ender man, at det, der ved Notablernes Emendation er
sat ind i Artiklen, er det, som er tilsigtet ved denne, at Notablernes
Forslag altsaa kun er en Forandring i Formen og ikke i Realiteten, da
troede han, at man, naar man ikke siden vil skaffe sig nye Vanskelig
heder og Beskyldninger for Perfidie, hellere maa rent ud sige, hvad
det er for et Fælledsskab, man mener. Efter hans Overbevisning var der
med Artiklen ikke ment andet Fælledsskab end det, som Notablerne
have i deres Forslag nærmere udviklet, og selv hvis man gik ud fra en
modsat Overbevisning, foreligger det dog klart, at der med Hensyn til
Notablernes Forslag ikke er Spørgsmaal om nogen Forandring i Pla
nen, som forrykker Sagen eensidigt hen til den dansk-slesvigske Side
og derved skulde kunne forøge Vanskelighederne ligeoverfor Magterne,
til hvilke der ogsaa efter hans Mening burde tages alt fornødent Hen
syn.
Udenrigsministeren [Reedtz] antog ikke, at der skulde kunne være
mindste Fare ved med Hensyn til Universitetet i Kiel at følge Notabler
nes Forslag, men han maatte kun bestemt ønske, at der for Slesvigs
Pengebidrag til Universitetet sættes cn anden Norm end den af No
tablerne foreslaaede. Hvad iøvrigt angik den Maade, hvorpaa Cultus
ministeren opfattede Sagen ligeoverfor Udlandet, da maatte han deri
være ganske enig med ham, og Udlandet maa forudsættes at have
bestemt Hensigt at udvikle de paagjældende Forhold i en Retning, som
er den danske Anskuelse ugunstig.
Justitsministeren [Scheel] yttrede, at naar der ikke kan være nogen
Risiko overfor Udlandet at befrygte af, at Notablernes Forslag med
Hensyn til Universitetet følges, kunde der da ogsaa umuligt være nogen
Fare ved at følge Forslaget med Hensyn til saadanne Institutioner
som Daareanstalten, Straffeanstalten og Døvstummeinstitutet. Optages
der i Planen nogen Bestemmelse om, at de paagjældende Institutioner
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skulle være fælleds, da staaer Fælledsskabet fast, og saa træde Mag
terne senere til og controllere Udførelsen af Bestemmelsen.
Minister Bardenfleth vilde gjerne indrømme, at det i Tidens Længde
maaske vil komme til, at man ønskede, at Fælledsskabet i de omhand
lede Institutioner ikke var slaact fast, men paa den anden Side ansaae
han det dog med Hensyn til de fremmede Magter, som nu engang have
blandet sig ind i vore Forhold og tiltaget sig en Stemme i dem, for at
være i den Grad vigtigt, at der ikke gives dem Anledning til nogen be
grundet Beskyldning for, at den danske Regering har forladt, hvad den
engang har tilsagt, at han maatte tiltræde Finansministerens Forslag.
Finantsministeren [Sponneck] oplæste den Redaktion af den paa
gjældende Artikel, som han i Henhold til, hvad han tidligere havde
yttret, vilde foreslaae sat under Afstemning. Denne Redaktion lyder
saaledes:
>Med Hertugdømmet Holsten har Hertugdømmet Slesvig følgende
Institutioner fælleds:
1) Eiderkanalen;
2) Døvstummeinstitutet;
3) Daareanstalten i Staden Slesvig;
4) Straffeanstalten i Glückstadt.
Holstens og Slesvigs indbyrdes Deltagelse i de med disse Institutio
ner forbundne Indtægter og Udgifter, saavelsom Ordningen af sammes
Bestyrelse, forbeholdes bemeldte Hertugdømmers respective Regjeringer og Lovgivningsmagter, naar deres Forfatninger ere endelig fast
satte. Er Overenskomst i Henseende til nogen Institution ikke at til
veiebringe, kan Fælledsskabet forsaavidt ophøre.
Til Universitetet i Kiel bidrager Hertugdømmet Slesvig som Veder
lag for sammes Benyttelse deraf aarlig % af, hvad Monarkiets fælleds
Statsfinantser dertil efter Gjennemsnit af de 5 Aar 1843—47 have ydet.
Det holstenske og det slesvigske Ridderskabs ikke politiske nexus
socialis, navnlig Fælledsskabet i Henseende til de i begge Hertugdøm
mer beliggende Klostre, vedbliver.«
Næst at bemærke, at ved denne Affatning af Artiklen imødekom
man de forskjellige Anskuelser saameget, som han troede, at det lod
sig gjøre, og at det heller ikke med Føie kunde siges, at Artiklen, saa
ledes redigeret, efterlod nogen Uklarhed med Hensyn til Meningen af
den, tilføiede Finantsministeren endnu, at Slesvig vistnok vilde blive

474

1. OKTOBER 1851

prægraveret ved at skulle bidrage aarligt til Universitetet i Kiel % af,
hvad de fælleds Statsfinantser efter Gjennemsnit af de 5 nævnte Aar
havde ydet dertil, men at denne Pengeqvæstion maatte ansees ubetyde
lig i Sammenligning med den Fordel, som det vilde være at have en
cengang for alle bestemt Norm, som ikke senere kunde give Anledning
til nogen Vanskelighed.
Indenrigsministeren [Tillisch] stillede, idet han principaliter holdt
paa Notablernes Forslag, in subsidium det Amendement til den af
Finantsministeren foreslaaede Redaktion, at den hele Passus om Rid
derskabets nexus socialis aldeles udgaaer.
Da der derpaa skredes til Afstemning, stilledes først den af No
tablerne foreslaaede Affatning af Planens Artikel VI under Votering.
Grev Criminil refererede sig til, hvad han havde bemærket; Justits
ministeren [Scheel], Indenrigsministeren [Tillisch], Cultusministeren
[Madvig], Marineministeren [van Dockum] og Grev Moltke-Nütschau
stemmede for Notablernes Forslag; Minister Bardenfleth, Finantsmini
steren [Sponneck], Udenrigsministeren [Reedtz], Krigsministeren
[Fibiger] og Conseilpræsidenten [Moltke] stemmede imod det. Da der
saaledes var 5 Stemmer for og 5 Stemmer imod, gjorde Conseilpræsidentens Stemme Udslaget, og Notablernes Forslag blev saaledes at
ansee som forkastet.
Derefter sattes det af Indenrigsministeren til den af Finantsmini
steren foreslaaede Redaktion af Artiklen stillede Amendement: at den
hele Passus om Ridderskabets nexus socialis udgaaer, under Afstem
ning. Grev Criminil refererede sig til sine Bemærkninger; Grev MoltkeNütschau, Marineministeren [van Dockum], Krigsministeren [Fibi
ger] og Indenrigsministeren [Tillisch] stemmede for Amendementet,
medens derimod Statsraadets øvrige Medlemmer stemmede imod det.
Da der saaledes var Pluralitet imod Amendementet, blev dette at ansee
som forkastet.
Endelig blev den af Finantsministeren foreslaaede Redaktion af
Artiklen, saaledes som denne ovenfor er meddelt, i sin Helhed sat under
Afstemning. Grev Criminil refererede sig til sine Bemærkninger; Grev
Moltke-Nütschau og Indenrigsministeren [Tillisch] stemmede imod
Forslaget, medens derimod samtlige øvrige Statsraadets Medlemmer
stemmede for det, og Forslaget havde saaledes Stemmeflerhed for sig.
Den af Notablerne foreslaaede Artikel VIII blev, efterat det paa
dertil af Grev Criminil given Anledning var blevet udtalt, at det er
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først, naar de i de foregaaende Artikler givne Bestemmelser ere bievne
endelig vedtagne, at denne Artikel træder i Kraft, og efterat det lige
ledes paa dertil af Grev Moltke-Nütschau given Anledning, var blevet
udtalt, at hvad der skal udfordres til det i Artiklen forlangte Samtykke
af Lovgivningsmagten maa beroe paa de respective Forfatningers Be
stemmelser, — eenstemmigen antaget.
Hvad dernæst angaaer den af Notablerne foreslaaede Artikel IX,
da blev det i Henhold til, hvad der under Sagens første Behandling var
blevet yttret med Hensyn til denne Artikel, eenstemmigen vedtaget, at
Artiklens 1ste Passus skulde redigeres saaledes: »For Hertugdømmet
Lauenborgs Vedkommende vedbliver Kongen at være Medlem af det
tydske Forbund«, og at Artiklens sidste Punktum skulde udgaae.
Derefter foretoges det med Hensyn til Planens Artikel I endnu tilbagestaaende Spørgsmaal om Landkrigsvæsenet, hvilket Spørgsmaal
var blevet udsat indtil Slutningen af Notabelsagens nærværende 2den
Behandling.
Conseilpræsidenten [Moltke] bemærkede, at der, i Overensstem
melse med hvad ved Sagens 1ste Behandling var blevet vedtaget, havde
angaaende dette Spørgsmaal fundet nærmere Conference Sted mellem
Krigsministeren, Justitsministeren og Grev Moltke-Nütschau, men at
disse ikke havde kunnet forene sig om noget Forslag. Han fremlagde
i den Anledning en Skrivelse fra Krigsministeren tilligemed de deri
paaberaabte Bilag, nemlig: 1) en af Krigsministeren udarbeidet Opsats
om Eenheden af Statens Hærvæsen fra et militært Standpunkt; 2) et
af Grev Moltke-Nütschau udarbeidet Forslag om, hvorledes en Deling
af Armeen kan undgaaes uden at gjøre Forandringer i Grundlovens
væsenlige Bestemmelser; 3) det af Justitsministeren som Medlem af
Notabelforsamlingen under 20de Mai d. A. afgivne Votum angaaende
Armeen; og 4) en Skrivelse fra Justitsministeren, indeholdende nogle
Bemærkninger ved Grev Moltke-Nütschaus fornævnte Forslag. Samtlige
disse Aktstykker, som forud havde cirkuleret mellem Statsraadets Med
lemmer, toges ad acta.
Conseilpræsidenten [Moltke] meddelte endvidere, at han med Hen
syn til det foreliggende Spørgsmaal om Landkrigsvæsenet havde fra
Statsraadets Medlemmer modtaget følgende Amendements:
1) Grev Moltke-Nütschaus Amendement: At der i Planen til det dan
ske Monarkies Ordning, Art. 1, sættes: »Krigsmagt« istedetfor
»Flaade«, og at Planens øvrige Artikler forandres derefter.
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2) Cultusministerens Amendement:
A. Principaliter:
I Slutningen af Artikel I tilføies:
I Krigstid kan Kongen bruge saavel Danmarks og Slesvigs som
Holstens væbnede Magt til Monarkiets Forsvar, hvor han vil, og
overgive den fælleds Overbefaling over forenede Afdelinger til
hvem han vil. I Fredstid kunne danske og holstenske Troppe
afdelinger samles til fælleds Øvelser paa dansk-slesvigsk og hol
stensk Grund. Danske Stabsofficerer kunne med Bibeholdelse af
deres Anciennitet som Stabsofficerer ansættes ved de holstenske
Tropper og omvendt.
(NB Over det sidste Punktum ønskes afstemt særskilt.)
Ifølge heraf foretages følgende Forandringer:
a) I Artikel I, første Punktum, udelades »Flaade og« og sættes:
»samt«.
b) I Notablernes 2den Artikel, tredie Punktum, læses »Til Di
plomati og Consularvæsen, der bestyres af Kongerigets Uden
rigsminister, udreder Hertugdømmet Holsten o. s. v.«.
c) Det 4de Punktum i Notablernes 2den Artikel udgaaer.
d) I Artikel V sættes: » For svar svæsen« istedetfor »Landkrigs
væsen«.
B. Subsidiært:
De foreslaaede Forandringer ske uden nogen Tilføielse i Arti
kel I.
3) Finantsministerens Amendement: »Graden af Forbindelse mellem
Danmarks samt Slesvigs Landforsvarsvæsen og Holstens forbehol
des nærmere Bestemmelse.«
4) Justitsministerens Amendement: At der i Artikel I, første Stykke,
efter Ordet »Flag« tilføies: »De holstenske og lauenborgske Trop
pers Forhold til Monarkiets øvrige Armee forbeholdes nærmere
Bestemmelse.«
Finantsministeren [Sponneck] erklærede, at han tog sit Amende
ment tilbage og sluttede sig til Justitsministerens Amendement.
Ingen af Statsraadets øvrige Medlemmer optog det af Finantsmini
steren tilbagetagne Amendement.
Grev Criminil erklærede sig enig i det af Grev Molkte-Nütschau
stillede Amendement.
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Justitsministeren [Scheel] bemærkede, at han var mest tilbøielig til
at stemme for Armeens Eenhed, men at han fandt Betænkelighed her
ved paa Grund af de Vanskeligheder med Hensyn til Udførelsen, som
Forhandlingerne angaaende Spørgsmaalet havde vist, at der ligger i de
givne Forhold, saa at det endnu ikke har kunnet komme til at fore
ligge klart, hvorledes Armee-Eenheden lader sig udføre. Paa den anden
Side mente han, at man i dette Øieblik dog ikke skal opgive ArmeeEenheden og derved gjøre Tydskland en betydelig Concession, som
man ikke faaer Noget for, og da han nu ikke troede det nødvendigt for
Øieblikket, medens Hans Majestæt endnu ikke har Magten i Holsten,
at tage nogen Bestemmelse, havde han, idet han gik ud fra Armeens
Eenhed som retlig bestaaende, stillet sit Amendement, hvis Mening er,
at det nærmere skal bestemmes, om der fremtidigen skal være fælleds
Armee.
Finantsministeren [Sponneck] maatte erklære sig saavel imod Grev
Moltke-Nütschaus Amendement som imod Cultusministerens. Det før
ste af disse Amendements gik ligefrem ud paa at stipulere en Umulig
hed, thi en virkelig Eenhed i Krigsmagt er utænkelig under de givne
Forhold og kan hverken med Hensyn til Tydskland eller med Hensyn
til den danske Rigsdag ventes opnaaet. Det havde ogsaa vist sig ved
alle de angaaende Armeespørgsmaalet hidtil stedfundne Overveielser,
at ingen med de givne Forhold forenelig Udvei til at gjøre fuldstændigt
Fælledsskab mellem de to Hærafdelinger har kunnet findes, og det var
derfor meget misligt ikke destomindre at statuere uden videre Eenhed
i Armeen, saaledes som Amendementet gik ud paa. Den Forudsætning,
som Grev Moltke-Nütschau gik ud fra med Hensyn til Monarkiets frem
tidige Ordning, at nemlig i Henseende til visse Anliggender Kongen
skulde som Souveræn staae baade over den danske Rigsdag og den
holstenske Landdag, indeholdt en Forandring af det Bestaaende, som
Finantsministeren ansaae for at være ligefrem umulig. Fordi imidler
tid ikke fuldstændig Armee-Eenhed kan opnaaes, deraf følger ikke, at
der aldeles ingen Forbindelse skal være mellem de to Hærafdelinger,
der er en Mellemvei at gaae, som holdes aaben ved Justitsministerens
Amendement, og kun for dette Amendement kunde han, uagtet han
hører til dem, som erkjende det fuldkomment Hensigtsmæssige i
Armeens Eenhed, stemme, saalænge han ikke seer foreligge saadanne
Forslag til at tilveiebringe Armee-Eenhed, som kunde sættes iværk ad
grundlovmæssig Vei.
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Grev Moltke-Nütschau bemærkede, at han ikke ønsker nogen For
andring, som ikke sker paa grundlovmæssig Maade. Hvorledes Eenhed
i Armeen kan bestaae, uden at der gjøres nogen Forandring i Grund
loven, det havde han søgt at vise i den idag fremlagte af ham udarbeidede skriftlige Opsats, som havde cirkuleret mellem Statsraadets Med
lemmer; og til denne Opsats og sine deri stillede Forslag henholdt han
sig. Idet han derhos refererede sig til, hvad han under Sagens 1ste
Behandling udførligere havde udviklet om, at der efter hans Mening
nødvendigvis hører til et Monarki een fælles Armee, tilføiede han
endnu, at saasnart det danske Monarki bliver organiseret for Frem
tiden, er Kongeriget alene ikke længere, saaledes som Tilfældet har
været under Krigen, Monarkiet, men det er, enten med eller uden
Slesvig, kun een Del af Monarkiet, og Holsten og Lauenborg er en
anden Del af Monarkiet; men heraf følger da igjen, at den danske
Rigsdag saa ikke længere har de samme Attributer som hidtil, og at
det er aldeles umuligt, at Rigsdagen kan fremtræde som Repræsentant
for hele Monarkiet og alene raade over de Anliggender, som skulle være
fælleds.
Finantsministeren [Sponneck] skulde alene indskrænke sig til gjentagende at fremhæve, at Eenhed i Armeen ikke er tænkelig, uden at
den danske Rigsdag betages sin Indflydelse baade med Hensyn til de
Tropper, der skulde udskrives og de Penge, der skulde bevilges, men
en saadan Forandring i Grundloven vilde være saa betydelig, at han
maatte ansee det umuligt at opnaae den. Resultatet af de Forslag, som
Grev Moltke-Nütschau havde stillet i sin skriftlige Exposé, vilde nød
vendigvis blive, at Rigsdagen enten under een eller under en anden
Form kom til at fraskrive sig den vigtige Ret at kunne nægte at bevilge
Mandskab og Penge, og til at Rigsdagen skulde kunne ventes at ville
gaae ind paa en saadan Forandring, som vilde bringe den til dybt at
synke ned, dertil havde han som sagt ingen Tro.
Cultusministeren [Madvig] ansaae det for en Umulighed at faae en
virkelig Armee-Eenhed istand uden en for det hele Monarki fælleds abso
lut eller constitutionel Spidse. De Vanskeligheder og Betænkeligheder,
som gjorde sig gjældende imod de af Grev Moltke-Nütschau i hans
Exposé foreslaaede Udveie, vare bievne fremhævede i den idag frem
lagte Skrivelse fra Justitsministeren, og fik man endogsaa en saadan
Organisationsplan for Armeen, som i den nævnte Exposé foreslaaet,
istand ved Lov, Noget han for sit Vedkommende troede vilde aldrig
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ske, da den skulde vedtages baade af den danske Rigsdag og den
holstenske Landdag, saa var det jo dog kun en foranderlig Lov og
ingen Grundlovsbestemmelse; men skal Armeens Eenhed være en Sand
hed, kan den dog ikke beroe paa Love, som den ene Dag vedtages og
den anden Dag kunne forandres igjen. Idet han iøvrigt henholdt sig til,
hvad han under Sagens 1ste Behandling udførligt havde yttret, bemær
kede han sluttelig, at han havde foreslaaet det af ham stillede Amende
ment for dog at tilveiebringe en vis Eenhed i Hærvæsenet; videre end
dette Amendement kunde han ikke gaae, og han maatte stemme imod
begge de tvende andre fremsatte Amendements.
Krigsministeren [Fibiger] henholdt sig til, hvad han i sin idag
fremlagte skriftlige Opsats havde udviklet og sluttede sig til Grev
Moltke-Nütschaus Amendement.
Indenrigsministeren [Tillisch] bemærkede, at han holder paa Ar
meens Eenhed, saalænge han kan, og han indsaae heller ikke, at den
er umulig. Justitsministerens Amendement forudsætter vel ogsaa Mulig
heden af fælleds Armee, men hellere end for denne Mulighed vilde
han stemme for Grev Moltke-Nütschaus Amendement, der bestemt ud
taler, at der skal være Fælledsskab i Armee.
Minister Bardenfleth mente, at der til Hovedbetingelserne for et
Monarkies Vedvaren hører een fælleds Armee, og han troede, at naar
der ikke i Planen for det danske Monarkies fremtidige Ordning sættes,
at der skal være een fælleds Armee, faar man aldrig Armee-Eenhed, da
Vanskelighederne med Hensyn til denne ville være meget store. Der
kunde tænkes Vanskeligheder fra en dobbelt Side ved i Planen at
optage en Bestemmelse om Armeens Eenhed: fra Udlandets Side og
overfor Rigsdagen. Hvad imidlertid Hensynet til Udlandet angik, da
troede han, at den hele Plan for Monarkiets fremtidige Ordning vil
blive mere tilgjængelig ligeoverfor Udlandet, naar deri optages Fælleds
skab i Armeen; og hvad Rigsdagen angik, da indsaae han ikke, at det
kan være et Hovedhensyn for Ministeriet, om Armecfælledsskab kan
ventes at kunne sættes igjennem ligeoverfor Rigsdagen, men han troede,
at Ministeriet maa tage de Beslutninger, som det efter samvittigheds
fuld Overveielse anseer for de rigtigste med Hensyn til Ordningen af
Monarkiet, og stole paa, at Rigsdagen vil i de Punkter, Ministeriet bli
ver enigt om, gaae med Ministeriet, hvadenten der med Hensyn til disse
Punkter behøves en blot Lov, eller en Grundlovsforandring er nødven
dig. Om der for at have Fælledsskab i Armeen vilde behøves en Grund-
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lovsforandring, kunde han i Øieblikket ikke oversee, da dertil vil udfordres vidtløftigere Undersøgelser, men han skulde være tilbøielig
til at troe, at en saadan Forandring ikke vil være nødvendig, og i hvert
Fald maatte han i Henhold til, hvad han havde yttret, stemme for
Grev Moltke-Nütschaus Amendement.
Cultusministeren [Madvig] erklærede, at han, idet han ikke tager
Hensyn til, hvad Rigsdagen vil eller ikke vil gaae ind paa, men fordi
han ikke selv vil tilraade Rigsdagen en saadan Bestemmelse som den,
der indeholdes i Grev Moltke-Nütschaus Amendement, vil, i Henhold
til, hvad han tidligere har udviklet, stemme imod dette Amendement.
Conseilpræsidenten [Moltke] erklærede, at han, idet han forresten
anseer Armeens Eenhed for i sig meget ønskelig, helst stemmer for
Justitsministerens Amendement, da han maa erkjende, at de givne
Forhold lægge i Henseende til Gjennemførelsen af Armee-Fælledsskab
Vanskeligheder iveien, hvis Løsning det endnu ikke har kunnet lykke
des at finde, og som derfor maa forbeholdes nærmere Overveielser.
Öa derefter Grev Moltke-Nütschaus Amendement sattes under Af
stemning, stemte Grev Reventlow-Criminil, Minister Bardenfleth, Inden
rigsministeren [Tillisch], Udenrigsministeren [Reedtz], Krigsministe
ren [Fibiger] og Grev Moltke-Nütschau for Amendementet, Justits
ministeren [Scheel], Finantsministeren [Sponneck], Cultusministeren
[Madvig], Marineministeren [van Dockum] og Conseilpræsidenten
[Moltke] imod det. Pluraliteten af Stemmerne var saaledes for Amen
dementet. Finantsministeren [Sponneck] gjorde imidlertid opmærk
som paa, at denne Pluralitet kun fremkommer ved, at Grev Criminils
Stemme regnes med til de Statsraadsmedlemmers Stemmer, som ere
afgivne imod Amendementet, og da det med Hensyn til, at saa vigtigt
Spørgsmaal som det, hvorover der nu er afstemt, er nødvendigt at skille
ud fra hinanden, hvad Resultatet af Afstemningen er for Hans Maje
stæts danske Statsraad, hvad for Allerhøistsammes holstenske Organs,
og hvad for den slesvigske Ministers Vedkommende, Noget som ogsaa
ligger ligefrem i, hvad der med Hensyn til Formen for Notabelsagens
Behandling er blevet vedtaget om, at der vel skal afgives een samlet
Betænkning til Hans Majestæt, men at i denne Betænkning den slesvig
ske Minister og Organet for Holsten skulle særligt udtale hver for sig
deres Formening, forsaavidt denne afviger fra det Resultat, hvortil
Statsraadet kommer, saa vil Resultatet af Afstemningen stille sig saa
ledes, at Grev Moltke-Nütschaus Amendement er antaget fra Hans
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Majestæts holstenske Organs Side og ligeledes fra den slesvigske Mini
sters, men derimod forkastet fra det danske Statsraads Side, da ligemange af Statsraadets Medlemmer (deriblandt selvfølgeligen medreg
net den slesvigske Minister, da han, foruden Stemme i denne sin Egen
skab, ogsaa maa som Medlem af Statsraadet have Stemme med i Stats
raadets Afstemninger) have stemt for og imod Amendementet, og alt
saa Conseilpræsidentens Stemme, der er afgivet imod Amendementet,
maa gjøre Udslaget. Imod hvad Finantsministeren saaledes bemærkede,
blev Intet erindret, og Conseilpræsidenten [Moltke] deklarerede Grev
Moltke-Nütschaus Amendement som forkastet af det danske Statsraad,
men antaget af Hans Majestæts Organ for Holsten og af den slesvigske
Minister, idet Conseilpræsidenten iøvrigt tilføiede, at han ansaae det
for en Selvfølge, at der i den allerunderdanigste Betænkning, som i
sin Tid skal afgives over nærværende Sag, udtrykkeligt sættes, at der
har i Statsraadet været ligemange Stemmer for og imod det paagjæl
dende Amendement.
Ved de derpaa af det danske Statsraad (derunder indbefattet Mini
ster Bardenfleth som dansk Statsraadsmedlem) foretagne Afstemnin
ger over de af Cultusministeren og Justitsministeren stillede Amende
ments, fik Cultusministerens Amendement kun hans egen Stemme for
sig og blev saaledes forkastet; for Justitsministerens Amendement
stemmede Finantsministeren [Sponneck], Marineministeren [van
Dockum], Conseilpræsidenten [Moltke] og Justitsministeren [Scheel],
medens derimod Statsraadets øvrige Medlemmer stemmede imod dette
Amendement, der saaledes blev forkastet.
Grev Moltke-Nütschau bemærkede derpaa, at da Resultatet af de
stedfundne Afstemninger er blevet, at Armeens Eenhed maa antages
nu at være forkastet, og at Planens Artikel I, hvorefter der ikke skal
være Fælledsskab i Armee for det hele Monarki, maa ansees forsaavidt
vedtaget, vil han til Hans Majestæt Kongen indgive sin Dimission, og
indtil herpaa allerhøieste Resolution er afgivet, udbad han sig at blive
dispenseret for videre at deltage i Statsraadets Forhandlinger.
Da derefter yttredes Ønske om, at Grev Moltke-Nütschau vilde del
tage i de endnu tilbagestaaende Forhandlinger om Behandlingsmaaden
for Notabelprojectets Gjennemførelse, bemærkede han yderligere, at
naar Ministeriet ønsker det, skulde han gjøre det, men at han dog
forudsatte, at den hele Sag bliver endelig afgjort, inden Rigsdagen
aabnes. Han tilføiede derhos, at han ganske ligefrem vilde udtale for
31

482

1. OKTOBER 1851—2. OKTOBER 1851

Statsraadet, at han jo havde kunnet indsee, at hans Mening om Notabelprojectets Gjennemførelse ikke vilde blive antaget, og at han havde
troet, at det, netop ligeoverfor Udlandet, kunde være Statsraadet beha
geligere, at han traadte tilbage, fordi Armeens Eenhed var bleven for
kastet, thi ingen af de fremmede Magter vilde bryde sig om, at han
udtraadte af denne Grund, medens han derimod troede, at det kunde
stille sig værre ligeoverfor Udlandet, naar han traadte tilbage af hiin
anden Grund. Under den Forudsætning altsaa, at det staaer ham aabent
at træde tilbage, inden Rigsdagen aabnes, erklærede han sig villig til
at deltage i Statsraadets Forhandlinger om Behandlingsmaaden for
Notabelprojectes Gjennemførelse.
Mødet blev derpaa hævet.
A.W. Moltke.
/ J. Liebe.

Møde i statsrådet torsdag d. 2. oktober 1851.

Aar 1851, den 2den October, var Statsraadet samlet. Alle Medlem
mer vare tilstede. Grev Reventlow-Criminil var ligeledes nærværende.
Protokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Conseilpræsidenten [Moltke] troede, i Anledning af det Udfald,
som Forhandlingerne i det sidste Møde havde havt, at burde henstille
til nærmere Overveielse, om det ikke vilde kunne have særdeles be
tænkelige Følger at gaae i dette Øieblik videre frem med Notabelsagen.
Han mente nemlig, at en Crisis i Ministeriet maatte paa det nærværende
kritiske Tidspunkt, da Rigsdagens Aabning er ganske nær forestaaende, ansees for særdeles uheldig, og naar først eet af Ministeriets
Medlemmer udtraadte, var det ikke at forudsee, om en saadan Udtræ
delse ikke maaske vilde føre til en fuldkommen Opløsning af Mini
steriet. Dette troede han burde søges fortiden forebygget, og han antog
derfor, at det vilde være rigtigst, at man, saaledes som det ogsaa havde
været hans Mening strax fra Begyndelsen af Notabelsagens 2den Be
handling i Statsraadet, ajournerede den hele Sag og først senere igjen
optager den, naar Successionssagen er bragt i Orden. Han var saameget
mere tilbøielig hertil, som han befrygtede, at en Crisis i Ministeriet
skulde standse den ønskelige Fremgang, hvori Successionssagen er,
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eller maaske endogsaa skyde denne saa vigtige Sag reent tilside. Man
skulde derfor, mente han, i Øieblikket ikke drive det Hele paa Spidsen,
men indskrænke sig til at gaae frem med denne ene vigtige Sag, og det
saameget mere, som der, hvad der saa end af Regjeringen maatte
blive endelig besluttet i Henseende til Realiteten af Notabelsagen, dog
ikke kunde blive Tale om strax at udføre den.
Udenrigsministeren [Reedtz] antog ikke, at det lod sig gjøre nu at
gaae frem med Successionssagen alene for sig; af de østerrigske Er
klæringer havde det ligefrem vist sig, at Østerrig ikke vil, at den Sag
skilles fra de andre Qvæstioner, og han tvivlede meget om, at man vilde
faae Preussen til at gaae ind paa en saadan Adskillelse. Idet han
derfor aldeles mistvivlede om, at der kunde komme noget Positivt ud
af at gaae frem med Successionssagen, naar Ministeriet ikke er kom
met til Enighed med sig selv om alle de øvrige vigtige Spørgsmaal, og
idet han ialtfald ikke turde paatage sig at gjøre Forsøget, urgerede
han den aldeles Nødvendighed af et om de principale Qvæstioner enigt
Ministerium, i hvilken Henseende han bemærkede, at Intet fører mere
i skjæve Stillinger og reel Afhængighed af Udlandet end det, at Mini
steriet ikke er enigt og at Ministeriet, naar det er enigt om de princi
pale Spørgsmaal, vil træde op under ganske andre fordelagtige Vilkaar
baade ligeoverfor Rigsdagen og for Udlandet.
Finantsministeren [Sponneck] ansaae det ogsaa for umuligt at
ajournere Notabelsagen, og idet han troede, at denne Sags definitive
Behandling bør gaae Haand i Haand med Successionssagen, mente han,
at det var nødvendigt, at Ministeriet nu kommer til et bestemt Resul
tat om de forskjellige Punkter.
Grev Moltke-Nütschau maatte bemærke, at han allerede har ind
givet Ansøgning om sin Dimission, og at han aldrig tager den tilbage.
Idet han iøvrigt gjentog, at det, saaledes som han alt i forrige Møde
havde yttret, var hans Overbevisning, at han, da Udlandet ikke har
stillet noget bestemt Forlangende om den danske Armees Eenhed,
bedst nu kunde udtræde af Ministeriet uden at berede Regjeringen
Forlegenhed, tilføiede han tillige, at den vilkaarlige Maade, hvorpaa
man i sidste Statsraadsmøde havde dannet Majoritet, ved at man,
efterat der ikke forud var blevet indvendt Noget imod et Medlems Del
tagelse i Afstemningen, bagefter gjorde Indsigelse, er for ham et Mo
tiv til, naar han er traadt ud af dette Ministerium, i intet Tilfælde at
træde ind i det igjen.
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Udenrigsministeren [Reedtz] bemærkede, at det vilde være de Mi
nistre, som deltoge i Ministeriets Dannelse bekjendt, hvad Vægt han i
Særdeleshed lagde paa Grev Moltke-Nütschaus Indtrædelse; og da
Grev Moltke nu definitivt havde erklæret at ville udtræde af Ministe
riet, sluttede Udenrigsministeren sig til hans Erklæring og anmeldte
herved den Beslutning at indgive sin Dimission.
Finantsministeren [Sponneck] fandt sig, da det var ham, som i
forrige Møde først havde gjort opmærksom paa Nødvendigheden af, at
Hans Majestæts tre forskjellige Regjeringsorganers Stemmer over det
afstemte vigtige Spørgsmaal om Armeens Eenhed udskiltes fra hinan
den, for at det kunde forelægges Hans Majestæt, hvilket Resultat hvert
af de tre Organer for sig var kommet til, foranlediget til i Anledning af
den af Grev Moltke-Nütschau desangaaende idag fremsatte Anke at
bemærke, at han ikke kunde finde denne Anke i nogen Maade beføiet.
Alle Hans Majestæts Raadgivere vare nemlig i sin Tid bievne enige
om, at i den samlede Betænkning, der skulde afgives over Notabel
sagen, skulde den slesvigske Minister og Organet for Holsten særligt
udtale hver for sig sin Formening om de Punkter, hvori de maatte
afvige fra det Resultat, hvortil Statsraadet kom; og af denne Trede
ling, som Betænkningen saaledes skulde have, maatte med ligefrem
Nødvendighed følge, at en tredelt Afstemning maatte finde Sted. Naar
man ikke ved de tidligere Afstemninger havde været opmærksom paa
Nødvendigheden af, at en saadan tredelt Afstemning udtrykkeligt skete,
da maatte Grunden hertil alene søges deri, at der ikke tidligere under
Sagen var mødt noget Tilfælde, hvor Pluralitet var fremkommet netop
ved, at det holstenske Organs Stemme taltes med de øvrige afgivne
Stemmer. Idet han saaledes troede at have havt god Grund at støtte
sig til, da han i forrige Møde gjorde den paagjældende Bemærkning
med Hensyn til den da stedfundne Afstemning, tilføiede han endnu, at
det i hvert Fald var i Realiteten ligegyldigt, om Afstemningens Re
sultat blev i Betænkningen fremsat enten paa den ene Maade eller paa
den anden Maade, thi hvor Spørgsmaalet var saa vigtigt, og Stem
merne stode med saa lige Tal imod hinanden, som i det paagjældende
Tilfælde, vilde det jo ganske sikkert blive i ethvert Fald i Betænk
ningen udtrykkeligt fremhævet for Hans Majestæt, hvis Mening det
først var, der kom til at afgjøre selve Sagen, hvorledes det nærmere
havde stillet sig med Stemmetallet, men iøvrigt skulde han for sit
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Vedkommende, naar der lagdes en saa særdeles Vægt paa det i forrige
Møde Passerede, som det nu erfaredes af Grev Moltke-Nütschaus Yt
tringer, Intet have imod, at Afstemningen reassumeres.
Conseilpræsidenten [Moltke] meddelte, at han ved Statsraadsmødets Begyndelse idag havde fra Krigsministeren modtaget en skriftlig
Protest mod den i Gaarsmødet stedfundne Afstemning. Denne Protest,
som han derpaa oplæste, toges til Indlemmelse i Protokollen saalydcnde:
»Mod den i Statsraadsmødet af Gaars Datum foretagne Afstemning
angaaende Armee-Eenheden seer jeg mig nødsaget til at protestere be
grundet paa, at Hans Excellence Grev Reventlow-Criminil uden nogen
Indsigelse har deltaget i Afstemningen af Projectets enkelte Paragrapher; som Følge heraf maa der formentligen enten foretages en heel
ny Afstemning over Projectets enkelte Paragrapher eller Herr Grevens
Stemme erklæres for fuldgyldig i Armee-Eenheds-Spørgsmaalet; i et
hvert Tilfælde maa jeg tillade mig at forlange en ny Afstemning over
dette Spørgsmaal, da Herr Finantsministerens Indsigelse mod Hans
Excellence Grev Reventlows Stemmeberettigelse først er fremført efter
Stemmeafgivningen, og maa der som Følge heraf, overensstemmende
med al parlamentarisk Orden, finde en ny Afstemning Sted.
Kjøbenhavn, den 2den October 1851.

Ærbødigst
Fibiger.

Deres Excellence Herr Geheime-Statsminister, Grev v. Moltke, Conseilpræsident, Ridder af Elephanten, Storkors af Dannebroge, etc. etc.«
Efter at have oplæst denne Protest bemærkede Conseilpræsidenten,
at da Grev Reventlow-Criminil ikke er Medlem af det danske Stats
raad, følger det af sig selv, at hans Stemme heller ikke kan regnes
sammen med de danske Statsraadsmedlemmers Stemmer, naar Spørgs
maalet er om, hvad Resultat det danske Statsraad i noget Tilfælde er
kommet til. Han kunde derfor ikke Andet end ansee den oplæste Pro
test for ubegrundet, og idet han altsaa heller ikke kunde finde nogen
Beføielsc i den af Grev Moltke-Nütschau idag fremførte Anke, skulde
han endnu kun tilføie, at han ved en tidligere Leilighed havde i Stats
raadet paa dertil given Anledning udtrykkeligt udtalt, at naar nogen

486

2. OKTOBER 1851

Minister maatte ønske sin Dissents optagen i den Betænkning over
Notabelsagen, der blev at afgive til Kongen, vilde det ske, og at han
ligeledes i forrige Møde havde med Hensyn til Afstemningen over
Spørgsmaalet om Armee-Eenheden udtrykkeligt udhævet, at han ansaae
det for en Selvfølge, at der i den eventuelle allerunderdanigste Be
tænkning sættes, at der har i Statsraadet været ligemange Stemmer
for og imod det paagjældende Amendement; og han troede saaledes
med Finantsministeren, at det i Realiteten var uden Forskjel, om Af
stemningens Udfald blev i Betænkningen fremstillet enten paa den ene
eller den anden Maade.
Cultusministeren [Madvig] kunde ikke tilbageholde, at det frappe
rede ham idag at høre fremhævet Anke over Formløshed ved den igaar
stedfundne Afstemning, saaledes som dennes Udfald blev endelig de
klareret, thi naar Nogen vilde have protesteret herimod, maatte saadan
Protest formentligen strax igaar have været nedlagt til Protokollen,
men saavidt han erindrede, yttrede dengang hverken Grev Criminil
sig om, at der derved skete ham Uret, og heller ikke blev der fra,
Grev Moltke-Nütschaus Side ligesaalidt som fra Krigsministerens den
gang fremført nogen Indsigelse. Idet han iøvrigt, med Hensyn til hvad
Conseilpræsidenten ved Forhandlingernes Begyndelse idag havde be
mærket, maatte udtale sin Overbevisning om Nødvendigheden af, at
Ministeriet nu kommer til Beslutning om de forskjellige forhaanden
værende vigtige Spørgsmaal, fandt han sig tillige, forsaavidt dette
maatte føre til cn Crisis i Ministeriet, foranlediget til at udtale, at han
troer, at der just i de Forhandlinger, som fandt Sted ved hans Indtræ
delse i dette Ministerium, da det i Juli Maaned blev dannet, foreligger
en speciel Berettigelse for ham til at træde ud.
Grev Reventloiv-Criminil maatte bemærke, at han ikke har i mind
ste Maade følt sig krænket ved, hvad der i forrige Møde passerede med
Hensyn til Afstemningen, og at han ansaae det for at være i sig den
rigtige Maade, hvorpaa Afstemningens Resultat endelig stilledes, da
han erkjendte, at naar der er Tale om det danske Statsraads Mening,
hans Stemme ikke kan regnes med. Kun vilde han have ønsket, at dette
tidligere, forinden Afstemning over saa vigtigt et Spørgsmaal som
det paagjældende havde fundet Sted, var blevet udtalt.
Finantsministeren [Sponneck] beklagede ogsaa, at det ikke tid
ligere var blevet udtalt, og han gjentog derhos, at han for sit Vedkom
mende i Betragtning af de betænkelige Følger med Hensyn til en Crisis
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i Ministeriet, som Resultatet af Afstemningen igaar havde havt, Intet
vilde finde imod, at Afstemningen og den hele paagjældende Qvæstion
reassumeres for at see, om det skulde være muligt at tilveiebringe Enig
hed i Realiteten.
Grev Moltke-Nütschau bemærkede hertil, at Sagen jo engang var
afgjort, at han efter den Afgjørelse havde indgivet sin Ansøgning om
Dimission, og at han nu ikke kan indlade sig paa Sagen paany eller
gaae ind paa nogen Reassumtion.
Udenrigsministeren [Reedtz] yttrede sig ligeledes mod nogen Re
assumtion.
Minister Bardenfleth bemærkede, at han, henholdende sig til, hvad
der allerede fra flere Sider og navnlig ogsaa af Grev Criminil selv, var
blevet yttret, maatte ansee den fra Krigsministeren fremkomne Protest
for ubegrundet, og at han ingensomhelst Anledning fandt til at tage
den tilfølge.
Justitsministeren [Scheel] maatte ogsaa ansee Protesten for ube
grundet og erklærede sig imod, at paa Grund af den de paagjældende
Forhandlinger optages paany.
Da Conseilpræsidenten [Moltke] derefter stillede det Spørgsmaal
til Votering, om der i Anledning af den af Krigsministeren indgivne
Protest skal skrides til ny Afstemning, blev dette Spørgsmaal, med
Hensyn til hvilket Grev Reventlow-Criminil erklærede, at han maatte
afholde sig fra at tage Del i Voteringen derover, eenstemmigen besva
ret benægtende.
Conseilpræsidenten [Moltke] satte dernæst under Forhandling,
hvilken Vei der vil være at tilraade Hans Majestæt at gaae frem paa
med Hensyn til Notabelprojectets Gjennemførelse.
Udenrigsministeren [Reedtz] bemærkede, at han allerede ved dette
Ministeriums Sammentræden havde erklæret sig for, at man maatte
gaae en parallel Vei i Slesvig og Holsten. Den af Grev Moltke-Nütschau
i Anledning af de østerrigske Noter udarbeidede Exposé havde han,
som Statsraadet bekjendt, fuldkommen tiltraadt; han ansaae Provind
sialstænderne i Slesvig for bestaaende endnu og forlangte, at Slesvigs
Forfatning i det Hele skal forelægges dem. Udlandet ønskede dette
meget stærkt, og han troede det umuligt at sætte Notabelprojectet
igjennem, naar man ikke vilde høre Provindsialstænderne; men dette
skulde imidlertid ikke gjøres som en Concession imod Udlandet, thi det
fandt han utilraadeligt.
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Grev Moltke-Nütschau henholdt sig til, hvad han allerede tidligere
havde udviklet for Statsraadet, og fremhævede, at der i Forordningen
af 15de Mai 1834 angaaende Provindsialstændernes Indretning i Her
tugdømmet Slesvig in fine er af Kongen givet det udtrykkelige Tilsagn:
»Saafremt Vi til Opnaaelsen af Vort landsfaderlige Øiemed med denne
Vor Anordning i Tiden skulde finde nogen Forandring i samme for
nøden, ville Vi, i Overensstemmelse med Vor Anordning af 28de Mai
1831, betragte det som en Sag, hvorover Vi først ville indhente Stæn
dernes Betænkning, inden Vi i saa Henseende tage nogen endelig Be
slutning«. Anordningen 28de Mai 1831 angaaende Provindsialstæn
dernes Indførelse i Hertugdømmerne Slesvig og Holsten § 8, lyder saa
ledes: »For nærmere at regulere de stændiske Forhold i hvert Hertug
dom samt Fremgangsmaaden ved Valgene og i de stændiske Forsam
linger, ville Vi lade udgaae særegne Forskrifter for hvert Hertugdom.
— Men forinden Vi afgive Vor endelige allerhøieste Resolution i Hen
seende til det øvrige Indhold af de Udkast til saadanne Forskrifter,
som vilde blive Os forelagte, skulle erfarne Mænd fra begge Hertug
dømmer blive hørte og kaldte til Raadgivning. Ogsaa ville Vi, saafremt
Vi i Fremtiden skulle ansee Forandringer i disse særskilte Anordninger
som velgjørende og nyttige, ikke foretage saadanne uden foregaaendc
Raadførsel med Stænderne i hvert Hertugdom.« Var Regjeringen ble
vet staaende ved denne sidste Udtalelse, kunde det maaske med nogen
Føie siges, at Regjeringen efter Ordene kun var pligtig til at høre Stæn
derne over, hvad der angik en Regulering af de stændiske Forhold, men
at Kongen kunde, naar han vilde, hæve Provindsialstænder-Indretningen uden at behøve forud at høre Stænderne; og paa denne Maade blev
det ogsaa opfattet af Ridderskabet, som i den Anledning indgav et An
dragende til det slesvig-holsten-lauenborgske Cancelli, hvorpaa iøvrigt
intet Svar blev givet. Men i den citerede Slutning af Forordningen
15de Mai 1834 er Regjeringen gaaet et Skridt videre end i Anordnin
gen 28de Mai 1831, og den har, saaledes som han bestandig har opfat
tet det, bundet sig til, naar den vil gjøre nogen Forandring i Provindsialstænder-Indretningen, først at forelægge Stænderne Sagen. Han
troede derfor, at det er ligefrem efter Provindsialstænder-Forfatningen,
naar man som han antager den for endnu gjældende, at selve den nye
Forfatning, som paatænkes for Slesvig, maa i sin Helhed forelægges
Stænderne for dette Hertugdømme, forinden allerhøieste Beslutning
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tages, og at det ikke er nok, at alene Valgloven for Dannelsen af en ny
slesvigsk Forsamling forelægges dem.
Minister Bardenfleth maatte først i Anledning af Udenrigsmini
sterens Yttringer med Hensyn til, hvad han allerede ved dette Mini
steriums Sammentræden havde udtalt om Nødvendigheden af, at Re
gjeringens Fremgangsmaade i Slesvig og Holsten blev parallel, for sit
Vedkommende bemærke, at han ved denne Udtalelse af Udenrigs
ministeren nærmest havde tænkt paa Bestyrelsen, og at han selv med
Hensyn til Parallelismus i denne havde udtrykkeligt føiet til, at det var
kun under Forudsætning af, at Holsten blev givet tilbage til Kongens
Myndighed, at han kunde gaae ind paa en saadan Parallelismus, thi
saalænge de preussiske og østerrigske Tropper staae i Holsten, ansaa
han denne, dengang som nu, ugjørlig. Paa Provindsialstænderne havde
han, ved hvad Udenrigsministeren dengang yttrede om Parallelismus
ikke tænkt, at der var ogsaa saameget mindre Anledning til specielt at
tænke derpaa, som hvad den Kongelige Commissarius i Notabelforsam
lingen havde i sin Aabningstale udtalt om Provindsialstænderne, havde
i Statsraadet vakt den største Forbauselse og strax var blevet desavou
eret af dette. Hvad dernæst Grev Moltke-Nütschaus Anførte angik, da
maatte han bemærke, at Statsraadet hidtil var gaaet ud fra, at da de
slesvigske og de holstenske Stænder havde i 1848 imod de bestaaende
Anordninger forenet sig, maatte de ansees som ophævede, eller ialtfald
maatte det da Passerede være tilstrækkeligt til, at Kongen uden videre
ophæver Provindsialstænder-Forfatningen. For Holsten stillede sig
imidlertid Sagen anderledes, forsaavidt Kongen som Medlem af det
tydske Forbund er pligtig til at give Hertugdømmet cn ny Forfatning;
for Slesvigs Vedkommende kunde han derimod ikke anerkjende en
saadan Forpligtelse for Kongen. Han vilde imidlertid vel erkjende
Vægten af de Grunde, som lade sig fremføre for, saaledes som Beskaf
fenheden af Regjeringens Stilling ligeoverfor Udlandet i Øieblikket er,
ikke nu at gaae de slesvigske Provindsialstænder forbi, og det vilde
jo ogsaa stille sig noget anderledes, naar blot Valgloven for Dannelsen
af en Forsamling til at høres over Slesvigs nye Forfatning skal fore
lægges Stænderne; men ved kun at forelægge disse cn saadan Valglov
vilde Regjeringen aldeles ikke fyldestgjøre Udlandets Krav med Hen
syn til den parallele Fremgangsmaade, der forlanges fulgt i begge
Hertugdømmer, og han vilde desuden, selv naar blot Valgloven skal
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forelægges, ansee det betænkeligt at sammenkalde de slesvigske Stæn
der, saalænge Tilstanden i Holsten er som nu, medens han derimod
troede, at naar Tilbagetrækning af de østerrigske og preussiske Trop
per sker, saa vilde Sammenkaldelsen snart kunne finde Sted.
Grev Reventlow-Criminil bemærkede, at han i Overensstemmelse
med den Anskuelse, som han allerede forhen havde udtalt for Stats
raadet, gik ud fra, at bestaaende Love ikke ved en revolutionær
Bevægelse tabe deres Kraft, men at man efter Ophøret af Bevægelsen
maa vende tilbage til det bestaaende lovmæssige Grundlag. Dette maa
da navnlig især gjælde om en Lov af den Vigtighed som en Forfatnings
lov, og han maatte da altsaa holde for, at det er nødvendigt at aner
kjende Provindsialstænderne som retlig bestaaende Forfatning i Slesvig
og at følge de Bestemmelser, som indeholdes i Anordningerne om denne
Institution. Han troede derfor ogsaa, at Stænderne ere berettigede til
at faae Forfatningsudkastet for Slesvig i dets hele Omfang forelagt, og
at man ikke kan indskrænke dem til at høres over en Valglov for
Dannelsen af en ny slesvigsk Forsamling; vil man ikke forelægge
Stænderne Forfatningsudkastet i sin Helhed, da var det bedre aldeles
ikke at høre Stænderne, men strax gaae til at indkalde en anden sles
vigsk Forsamling. Hvad angik det Tidspunkt, naar Provindsialstæn
derne i Slesvig kunde sammenkaldes, da var han, idet han ingen Tvivl
har om, at de sidstvalgte Medlemmer, hvis Valgperiode endnu ikke er
endt, ere, forsaavidt de have deltaget i den forenede Stænderforsamling
i Rendsborg, herved bievne inhabile som Stænderdeputerede, i nogen
Tvivl, om det ikke kunde være betænkeligt at skride til overordenlige
Valg, og om man ikke hellere maatte afvente den Tid, da de nye orden
lige Valg kunde foregaae, Han var tilbøielig til mest at helde til dette
sidste Alternativ, men i ethvert Fald forudsatte han, at Valg ikke
kunde udskrives, saalænge nogen Del af Slesvig endnu er under Belciringstilstand, og dette kunde derfor maaske ogsaa tale for Udsættelsen,
indtil ordenlige Valg kunne ske. Imidlertid troede han, at det vilde
være godt, at Kongens Hensigt at sammenkalde Provindsialstænderne
blev strax udtalt, og at dette vilde vække Beroligelse i Slesvig.
Udenrigsministeren [Reedtz] antog det meget betænkeligt at vente
med at udskrive Valg og blot at bekjendtgjøre, at dette er Kongens
Hensigt. Han troede navnlig ogsaa, at Udsættelse af de sleesvigske
Stænders Sammenkaldelse, indtil Holsten er rømmet, vil gjøre det Hele
meget vanskeligere for Regjeringen, end om de nu strax sammenkaldes
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(hvilken Sammenkaldelse udtrykkeligt burde ske ad hoc). Hvad Octroieringsspørgsmaalet angik, da troede han, at det Allersørgeligste
vilde være at octroiere for Slesvig alene, hvilket vilde i hans Tanker
have alt imod sig; Udlandet vilde indvende, at man ikke for Slesvigs
Vedkommende gik parallelt med Holsten, og det vilde siges, at Kongen
octroierede den danske Forfatning for Slesvig. Skulde en Octroiering
finde Sted, saa maatte det ialtfald være for hele Monarkiet.
Grev Moltke-Nütschau gjentog, i Anledning af hvad Minister Bar
denfleth havde yttret, sine tidligere Bemærkninger om, at Slesvig ikke
kan have forbrudt sin Ret med Hensyn til Provindsialstænder-Indretningen, førend ialtfald Kongen har erklæret det; og at en Lov som
Provindsialstænder-Anordningen, der har en grundlovmæssig Charak
ter og er fælleds for begge Hertugdømmer, ikke kan sættes tilside for
det ene Land, men ikke for det andet, uden en udtrykkelig Ophævelse,
samt at Slesvig, naar for dets Vedkommende Stænderinstitutionen ikke
længere skulde ansees gyldig, vilde blive ligefrem deterioris conditionis i Forhold til Holsten, og det uagtet Kongen flere Gange har erklæ
ret, at Flertallet af Indbyggerne i Slesvig er blevet ham tro. Hvad angik
Tidspunktet for Stændernes Sammenkaldelse, da havde han vel tid
ligere troet, at det vilde være rigtigere, at Kongen oppebiede den nuvæ
rende Valgperiodes Udløb, og da udskrev nye Valg, men han ansaae det
dog nu for rettest, at Sammenkaldelsen strax sker, og at derfor extra
ordinære Valg foretages. Det vilde ogsaa, antog han, være bedst for
Regjeringen, at Stænderforsamlingerne i begge Hertugdømmer ikke
træde sammen samtidigt, da derved den enes Indflydelse paa den an
den udelukkes.
Finantsministeren [Sponneck] bemærkede, at naar man stiller sig
paa det Standpunkt at respectere de slesvigske ProvindsialstænderAnordninger, saa maa man ogsaa gjøre det i alle sine Conseqventser,
og man vil da ikke kunne faae Stænderne sammen før 1ste Januar
1853. Hvad Octroieringsspørgsmalet angik, da kunde han paa ingen
Maade anerkjende, at Kongen har med Hensyn til Holsten fraskrevet
sig Retten til at octroiere, thi Kongens Erklæring om at xdlle for Hol
stens Vedkommende gaae frem ad den ifølge Stænderanordningerne
forfatningsmæssige Vei var udtrykkeligt knyttet til den Betingelse, at
Kongens fulde Myndighed i Holsten igjen indtraadte, og da det ikke
er sket, saa staar det ham nu fuldkommen aabent, om han ikke vil
octroiere en Forfatning. Finantsministeren maatte imidlertid for sit
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Vedkommende komme tilbage til den Udvei, som han tidligere havde
nævnt i Statsraadet som den eneste, han troede, at der er til at faae en
endelig Afgjørelse paa det slesvigske Spørgsmaal, og det er: at henvise
Sagen om Monarkiets fremtidige Ordning til at behandles i Forening
med Arvespørgsmaalet paa Conferentsen i London. Hvilken anden Vei
man nemlig end vælger, forekom det ham, at der i alle de forhaanden
værende Forhold ligger tilstrækkelig Grund til at antage, at Sagen ikke
vil i Virkeligheden blive ført noget Skridt videre frem: det vilde maa
ske vel hjælpe til i Øieblikket ligeoverfor Udlandet at skaffe Regjerin
gen Luft, men endogsaa forudsat, at det lykkedes at faae de fremmede
Tropper og Commissærerne bort fra Holsten, vilde dog dermed Sagen,
hvad det egenlige Spørgsmaal angik, om nemlig Slesvig skal sluttes
nærmere til Danmark end til Tyskland, ikke rykke et eneste Skridt
videre. Han maatte derfor vedblive sit tidligere Forslag, i hvis Rigtig
hed han, siden han først fremsatte det for Statsraadet, var blcven
endnu yderligere bestyrket.
Udenrigsministeren [Reedtz] gjentog, hvad han allerede tidligere
havde yttret, at han ikke troer, at Stormagterne gaae ind paa den af
Finantsministeren foreslaaede Udvei, og at navnlig Rusland tydeligt
nok har tilkjendegivet, at det vil, at den danske Regjering selv skal
handle. Han skulde iøvrigt ved denne Leilighed bemærke, at han igaar
har modtaget Meddelelse fra Rusland, der gaaer ud paa, at det vilde
være en reen Illusion, hvis Danmark troede, at Rusland for det slesvig
ske Spørgsmaals Skyld gik ind paa at compromittere det gode Forhold
med Østerrig og Preussen.
Grev Moltke-Nütschau bemærkede, at det synes ham, at selv om
man kunde opnaac at faae det slesvigske Spørgsmaal afgjort af Stor
magterne paa Conferentsen i London, burde man ikke gjøre det, thi det
var at erklære Regjeringen umyndig. Han troede, at naar Regjeringen
først udtaler en bestemt Plan for Monarkiets Ordning, som er udførbar, saa vil Udlandet, naar Regjeringen gaaer den lovlige Vei og heller
ikke i Realiteten forlanger Noget, som ikke er Ret, ingen Hindringer
lægge iveien; og holder Regjeringen sig kun aldeles udenfor al Ind
flydelse paa Valgene til Provindsialstænderne, vil, naar Stænderne selv
erklære sig for, at Slesvigs Landdag træder i visse Tilfælde sammen
med den danske Rigsdag, heller Ingen have Noget imod, at dette sker.
Finantsministeren [Sponneck] bemærkede hertil, at naar nu de
holstenske Stænders Betænkning kom til at staae stik imod den sies-
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vigske Stænderforsamlings, saa vilde Udlandet tage sig af Holstenernes
Mening, ligesom Tilfældet nu er med Notabelprojectet; Vanskelig
hederne vilde akkurat være de samme som nu, og Sagen blev dog ikke
afgjort.
GrevMoltke-Nütschau bemærkede yderligere i Anledning af Finans
ministerens Anførte, at de slesvigske Notabler vare alle valgte af Kon
gen, og at forsaavidt stillede det sig anderledes med Provindsialstæn
derne.
Grev Reventlow-Criminil bemærkede, at han er gjennemtrængt af
den fuldkomne Overbevisning, at naar den slesvigske Stænderforsam
ling selv erklærer sig for den slesvigske Landdags Sammentræden med
den danske Rigsdag, vil ikke Holsten, ikke Preussen, ikke Tydskland
sige Noget imod, at dette sker.
Minister Bardenfleth henledede Opmærksomheden paa de Vanske
ligheder, der vilde opstaae, hvis den slesvigske Stænderforsamling er
klærede sig imod Slesvigs constitutionelle Forbindelse med Danmark.
Dette vilde nemlig dog føre til, at i begge Hertugdømmer Kongens souveræne Magt kom til at gjælde, med Gjenoprettelse af de to Stænder
forsamlinger, medens der derimod i Kongeriget var en fri Forfatning,
men paa denne Maade vilde der blive en meget stærkere Adskillelse
imellem Hertugdømmerne og Kongeriget end nogensinde, og det vilde
føre ligefrem til et Slesvig-Holsten.
Justitsministeren [Scheel] bemærkede, at man med Hensyn til det
Punkt, hvorom Spørgsmaalet dog fornemmelig dreier sig, om nemlig
Anordningerne om de slesvigske Provindsialstænder skulle ansees som
gyldige, saaledes at man maa ansees bunden til ikke nu at gaae Stæn
derne forbi, vel vilde troe, at det uagtet Alt, hvad der taler for, at disse
Anordninger maa betragtes som værende ude af Kraft, dog maaske
kunde være noget betænkeligt at gaae frem efter denne Betragtning.
Men selv hvis Anordningerne ansaas som endnu gyldige, troede han
dog, at man fuldkommen opfylder de Fordringer, som kunde gjøres,
naar man kun forelægger Stænderne en Valglov for den Forsamling,
som skal høres over Udkastet til Slesvigs Specialforfatning, og han
mente ikke, at det kan siges, at Anordningerne ei opfyldes, medmindre
selve Forfatningsudkastet forelægges Stænderne, thi en saa total For
andring i Forfatningen som den, hvorom der nu er Tale, har man dog
næppe tænkt sig, dengang hiine Anordninger bleve givne. Ialtfald troede
han, at al Betænkelighed fra den retlige Side maatte bortfalde, naar

494

2. OKTOBER 1851

Stænderne selv gik ind paa den Valglov, efter hvilken en Forsamling,
som skulde drøfte Forfatningen, skulde vælges; og forsaavidt der med
Hensyn til Udlandet skulde være nogen Betænkelighed ved at ind
skrænke sig til at forelægge Valgloven for Stænderne, da troede han,
at i Forholdet til Udlandet er det Sagen selv, hvori Vanskelighederne
ligge, og at Udlandet mere lægger Vægt paa, hvad der vil ske end paa
Formen, saa at, om man end noksaa strengt følger Formen, vil der dog
ikke udeblive Skrig fra Udlandet. Iøvrigt tilføiede han, at det vilde være
en Selvfølge, at Valg til Provindsialstænderne ikke kunne udskrives,
saalænge Beleiringstilstanden i Slesvig vedvarer.
Cultusministeren [Madvig] maatte erklære, at han ikke kunde gaae
ind paa den af Finantsministeren foreslaaede Henskyden af Sagen
angaaende Monarkiets Ordning til de europæiske Stormagters Afgjø
relse, og han mente, at den danske Regjering maa handle selv. Ved
hvad der idag var fremkommet, var han imidlertid bragt til at ind
rømme de slesvigske Provindsialstænder noget Mere, end han hidtil
havde villet, men der var dog eet Punkt, hvori han aldrig kunde ind
rømme dem nogen Stemme, og hvor han maatte blive staaende paa
Octroieringens Standpunkt som en absolut Nødvendighed, og det var
Slesvigs constitutionelle Forbindelse med Danmark. Denne Forbindelse
maa staae fast, og det gaaer over de slesvigske Provindsialstænders
Competence at gjøre Spørgsmaalet om slesvigske og danske Repræsen
tanters Sammentræden afhængigt af cn Afstemning i den slesvigske
Stænderforsamling (og dertil vilde dog i Virkeligheden Forelæggelsen
af Spørgsmaalet føre, om det end noksaa meget udhæves, at Stænderne
kun ere raadgi vende og ikke afgjørende). Havde Statsraadet ikke an
seet det for en absolut Nødvendighed, at Danmark og Slesvig hænge
sammen ved fælleds constitutionel Forbindelse, vilde de Beslutninger,
som vare bievne tagne af det om Krigens Fornyelse, aldrig være bievne
fattede, og han troede ikke, at nogen af de Mænd, som havde deltaget
i disse Beslutninger, kunde gaae ind paa at lade hiint Spørgsmaal staae
aabent. Hans Mening gik derfor nu ud paa, at Kongen maa tilkjendegive, at det er hans urokkelige Villie, at Slesvig og Danmark skulle om
fattes af et fælleds Repræsentationsbaand, og naar en saadan allerhøie
ste Tilkjendegivelse finder Sted, saa troede han, med Hensyn til hvad
der idag var blevet udhævet, ikke, at man iøvrigt turde udelukke en
Medvirkning af de slesvigske Provindsialstænder i Henseende til Sles
vigs tilkommende Forfatning, skjøndt han kunde ønske, at det havde
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været muligt ikke at høre Provindsialstænderne; og han troede da, at
man hellere end at forelægge Stænderne en Valglov for Dannelsen af en
slesvigsk Forsamling og derpaa senere høre en saadan Forsamling,
skulde strax høre selve Stænderne over den specielle slesvigske Land
dags Indretning (hvori da vilde ligge, at Stænderne ikke kunde røre
ved Alt, hvad der indeholdes i Notabelprojectet, saaledes som dette
bliver endelig vedtaget af Kongen), og et Forslag i denne Retning
ønskede han derfor stillet til Afstemning.
Grev Moltke-Nütschau troede, at de slesvigske Provindsialstænder
have Ret til at erholde forelagt Forfatningsudkastet i det Hele, der
under indbefattet Alt, hvad i Notabelprojectet hører til Slesvigs For
fatning, altsaa ogsaa den fælleds constitutionelle Forbindelse mellem
Slesvig og Danmark. At ogsaa Bestemmelsen om denne fælleds con
stitutionelle Forbindelse, hvilken han fandt at være for Danmark
aldeles ligegyldig, maatte forelægges Provindsialstænderne, var efter
hans Mening en logisk Nødvendighed, og han kunde ikke indsee, at
Notablerne, der jo alle vare valgte af Kongen, kunde, naar Spørgs
maalet er, om Stemningen i Slesvig er for at slutte sig til Danmarks
Repræsentation, træde istedetfor Provindsialstænderne, der som det
bestaaende lovlige Organ er den eneste Vei, ad hvilken man kan lære
Stemningen i saa Henseende at kjende, og først naar Stænderne vare
hørte om den slesvigske Landdags Sammentræden i visse Tilfælde med
den danske Rigsdag, skulde Regjeringen efter upartisk Overveielse tage
sin Beslutning herom. Dette stemmede ogsaa ganske med, hvad han i
sin Mémoire i Anledning af de østerrigske Noter havde udtalt som den
Fremgangsmaade, han maatte ansee for den rigtige, idet han iøvrigt
ved Afstemningen over Notabelprojectets Artikel V havde voteret for,
at denne Artikel skulde udgaae, netop fordi det ikke endnu var givet,
at de slesvigske Provindsialstænder vilde komme til at yttre sig over
den.
Grev Reventlow-Criminil kunde heller ikke indsee, at det paa nogen
Maade gaaer an, at Kongen, førend han begjærer Provindsialstændernes Raad, udtaler, at Slesvigs constitutionelle Forbindelse med Dan
mark staaer fast. Det laae ikke i hans Tanke at fjerne Slesvig fra
Danmark, hvormed det er uadskilleligt forbundet, men at lade den
slesvigske Repræsentation uden at høre Stænderne, om Slesvig selv
ønsker det, gaae op i den danske, hvor den altid vilde blive i Mindre
tallet, kunde han aldrig give sin Stemme til.
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Indenrigsministeren [Tillisch] bemærkede, at han havde havt store
Betænkeligheder ved Sammenkaldelsen af nogen Forsamling i Slesvig
til Forfatningssagens Drøftelse, og navnlig havde han fundet det meget
betænkeligt at sammenkalde Provindsialstænderne, fordi han troer, at
man ikke igjennem dem vil faae det rette Udtryk af Stemningen i Sles
vig. Han saae imidlertid ikke, hvorledes man skulde kunne komme fra
Kongens Ord i Kundgjørelsen af 4de April 1848 og i Præmisserne til
Valgloven af 7de Juli s. A., og han troede tillige, at Sagerne nu ere
komne paa det Punkt, at der nødvendigvis maa gjøres Noget i Slesvig,
og at det er bedre at handle strax, imedens Forbundstropperne endnu
holde Holsten besat. Den Vei, som han derfor vilde foreslaae, at man
skulde gaae, var at sammenkalde Provindsialstænderne i Slesvig og
høre dem over Udkast til en Valglov for Dannelsen af en Forsamling,
som derefter skulde tage det slesvigske Forfatningsudkast under Over
veielse. Den samme Maade var det, hvorpaa der for Kongerigets Ved
kommende var gaaet frem, og det var den, som Kongen i 1848 havde
tilsagt.
Conseilpræsidenten [Moltke] troede heller ikke efter de Lovbestem
melser, som Grev Moltke-Nütschau idag havde nærmere udviklet, at
det vil kunne undgaaes at høre de slesvigske Provindsialstænder, men
han maatte imidlertid med Indenrigsministeren foretrække, at man
indskrænker sig til kun at forelægge dem Udkast til en Valglov for
Dannelsen af en slesvigsk Forsamling, hvilken Forfatningen for Sles
vig vil blive at forelægge.
Finantsministeren [Sponneck] maatte vedblive sin tidligere udtalte
Mening, at Kongen skal udtale, hvad der er hans kongelige Villie med
Hensyn til Monarkiets fremtidige Ordning, men ved Siden deraf tillige,
da han indseer, at det under de nuværende Omstændigheder ikke staaer
til ham alene at gjennemføre den, udbede sig, inden han skrider til at
udføre den, Stormagternes Yttringer paa den Conference, som vil blive
afholdt om Successionssagen. Ligefrem at voldgive Sagen til Stormag
terne var ikke hans Mening, skjøndt jo vel hans Forslag vilde føre til,
at Stormagterne kom til endelig at afgjøre den.
Minister Bardenfleth fandt Anledning til nu, da Forhandlingerne
over det foreliggende Spørgsmaal nærmede sig deres Slutning, paany
at optage det Forslag, som Conseilpræsidenten strax ved Mødets Begyn
delse idag havde fremsat om fortiden at sistere den hele Forhandling
af Notabelsagen. Han troede nemlig, at overhovedet Tiden ikke nu er
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at gaae frem med denne Sag, og at det vilde være hensigtsmæssigere
endnu i nogen Tid at blive staaende i den Stilling, hvori man for Øie
blikket er, og lade imidlertid Forholdene ordne sig ad den Vei, hvorpaa
de nu ere. Han for sit Vedkommende saae aldeles ikke større Fare i
saaledes at indtage i nogen Tid en oppebiende Stilling end i nu at følge
noget af de Alternativer, som idag havde været under Omhandling, og
han troede, at det vel maaske vilde være muligt senere at kunne komme
til et fyldestgjørende Resultat med Sagen. Saa meget mere maatte han
ogsaa ansee den Udvei at udsætte den hele Notabelsags videre Behand
ling indtil bedre Tider for det bedste, som en ministerial Crisis i det
nærværende Øieblik nødvendigvis maatte berede Hans Majestæt store
Forlegenheder.
Udenrigsministeren [Reedtz] maatte gjentage, hvad han forhen
havde bemærket om, at han ansaae det for en Nødvendighed, at der
om alle de vigtige Spørgsmaal nu bliver Enighed imellem Hans Maje
stæts Raadgivere. Regjeringen var kommet ind i irréconciliable Er
klæringer, og at hjælpe sig som til Dato med Halvheder ligeoverfor
Udlandet, var ikke længere muligt. Han havde hidtil søgt at lade sine
personlige Meninger træde tilbage og saagodt som muligt at gjennem
føre den Politik, som fremgik af Statsraadets Majoritets Anskuelser;
men det bristede ham nu paa Ressourcer til at komme ud af Complicationerne.
Da der derefter skredes til Afstemning, blev først Minister Barden
fleths Forslag om at udsætte den hele Notabelsags videre Fremme
stillet under Votering, og blev da Resultatet, at Forslaget kun fik
Proponentens [Bardenfleths] egen og Conseilpræsidentens [Moltkes]
Stemmer for sig, derimod samtlige øvrige Statsraadsmedlemmers og
Grev Criminils Stemmer imod sig. Finantsministerens Forslag om at
søge Sagen angaaende Monarkiets Ordning behandlet og bevirket ende
lig afgjort paa Conferentsen i London om Successionsspørgsmaalet
fik, da det derpaa sattes under Afstemning, alene Proponentens [Sponnecks] egen Stemme for sig, alle øvrige Stemmer imod sig. Da dernæst
Grev Moltke-Nütschaus Forslag, om at Udkast til Forfatningen for Sles
vig skal i det Hele forelægges de slesvigske Provindsialstænder, stille
des til Afstemning, stemte Grev Criminil og af Statsraadets Medlemmer
Udenrigsministeren [Reedtz], Krigsministeren [Fibiger] og Proponen
ten [Grev Moltke-Nütschau] for Forslaget, Statsraadets øvrige Med
lemmer imod Forslaget, og dette blev saaledes forkastet af Statsraadet.
32
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Ligeledes forkastedes ogsaa Cultusministerens Forslag om, at de sles
vigske Provindsialstænder skulle høres over den specielle slesvigske
Landdags Indretning, idet nemlig kun Marineministeren [van Dockum]
og Proponenten [Madvig] selv stemte for Forslaget, alle Statsraadets
øvrige Medlemmer, ligesom ogsaa Grev Criminil, imod det. Endelig
blev ogsaa Indenrigsministerens og Justitsministerens Forslag, om at
der skal forelægges de slesvigske Provindsialstænder Udkast til en
Valglov for Dannelsen af en Forsamling, hvilken Udkast til Forfat
ningen for Slesvig bliver at forelægge, forkastet, da foruden Propo
nenterne [Tillisch og Scheel] alene Conseilpræsidenten [Moltke] og
Cultusministeren [Madvig] stemte for Forslaget, medens derimod
Statsraadets øvrige Medlemmer saavelsom ogsaa Grev Criminil stemte
imod det.
Resultatet af samtlige stedfundne Afstemninger var saaledes blevet,
at det viste sig umuligt at forene Flertallet af Statsraadets Medlemmer
om nogen af de forskjellige med Hensyn til Behandlingsmaaden for
Notabelprojectets Gjennemførelse fremsatte Anskuelser, og det blev
derfor, da Indenrigsministeren skal idag i en Forretningsreise til Fre
deriksborg, overdraget ham, naar han ved den Leilighed taler med
Hans Majestæt, foreløbigen at sætte Allerhøistsamme i Kundskab om,
hvorledes det i Øieblikket stiller sig med Hensyn til Ministeriet.
Mødet blev derpaa hævet.

A. W. Moltke.
/ J. Liebe.

Møde i statsrådet fredag d. 3. oktober 1851.
Aar 1851, d. 3die October, var Statsraadet samlet under Hans Maje
stæts allerhøieste Præsidium. Protokollen førtes af Kammerherre
Lunding.
Mans Majestæt Kongen meddelte, at han havde sammenkaldt Stats
raadet i Anledning af den Meningsulighed, der var opstaaet imellem
dets Medlemmer betræffende Armeens Eenhed i det samlede Monarki
og Nødvendigheden af at sammenkalde Provindsialstænderne i Slesvig.
Han haabede imidlertid, i Betragtning af at Rigsdagens Aabning var
forhaanden, at D’Herrer ikke vilde forlade ham, men søge at opnaae
Enighed om Hovedpunkterne og udsætte de mindre vigtige Punkter til
en senere Afgjørelse.
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Premierministeren [Moltke] udhævede, at der betræffende Spørgs
maalet om Armeens Eenhed var foreslaaet at gaae 3 forskjellige Veie,
idet man enten holdt sig aldeles til Notabelprojectet, hvorefter der
ikke er fælleds Armee; eller udtalte, at Landets Forsvarsvæsen er fæl
leds eller endeligen udtrykkelig forbeholdt denne Sags Ordning til
Fremtiden.
Premierministeren fremhævede tillige, at Vanskeligheden ved dette
Spørgsmaals Afgjørelse laae i de constitutionelle Forviklinger, Armeens
Eenhed vilde tilveiebringe, naar der var en forskjellig Constitution i
i Holsten og i Danmark; og i Følelsen af denne Vanskelighed, som
man ikke i en Skynding som nu kan komme udover, heldede han for
sit Vedkommende, idet han erkjendte Ønskeligheden af et fælleds For
svarsvæsen, til det af ham nævnte 3die Alternativ, ifølge hvilket den
endelige Ordning af Spørgsmaalet lodes Fremtiden aaben.
Grev Moltke-Nütschau bemærkede, at han havde foreslaaet, at der
i Notabelprojectets 1ste Artikel skulde sættes: »Krigsmagt« istedet for
»Flaade«, saa at det samme kom til at gjælde om Landhæren som om
Flaaden, og at altsaa begge bleve fælleds. Han antog, at de constitutio
nelle Vanskeligheder med Hensyn til Landkrigsmagtens Eenhed ligesaavel maatte kunne overvindes som de, Flaadens Eenhed vilde frem
byde, og om denne vare dog alle enige. Han var imidlertid med Hen
syn til bemeldte hans Forslag blevet overstemt, og han havde derfor
troet at maatte anholde om sin Entledigelse, hvilket han saameget mere
havde troet at maatte gjøre strax, fordi i dette Øieblik hans Udtrædelse
af Ministeriet, hvorved desuden heller ingen Portefeuille blev ledig,
vilde kunne ske uden Vanskelighed. Han gjentog derfor nu sin aller
underdanigste Bøn om, at Hans Majestæt vilde entledige ham.
Krigsministeren [Fibiger] maatte antage, at Armeens Eenhed var
absolut nødvendig, naar man ei vilde danne sig en Fjende istedetfor
en Allieret i selve Riget, i hvilken Henseende han havde til Statsraadet
indgivet en af ham udarbeidet Memorial. En Adskillelse af Armeen
vilde ogsaa medføre, at man ei, førend Krigen allerede var udbrudt,
var berettiget til at dislocere Tropperne.
Udenrigsministeren [Reedtz] henholdt sig med Hensyn til Armeespørgsmaalet til Grev Moltke-Nütschau, idet han derhos med Hensyn
paa Spørgsmaalet om Indkaldelsen af Slesvigs Provindsialstænder og
om, hvad der skal forelægges dem, bemærkede, at han i Anledning af
de Noter, som vare modtagne fra Østerrig og Preussen, havde ved at
32*
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udvikle, i hvilken Retning de skulde besvares, andraget paa, at Stats
raadet vilde tilraade Hans Majestæt at indkalde de slesvigske Provindsialstænder og forelægge dem ikke blot en Valglov, men Forslag til
selve Hertugdømmets tilkommende Forfatning, hvilken maatte legali
seres ved at støtte sig til Provindsialstænderne. Uden at man vilde
gjøre dette, saae han ikke, hvorledes man skulde møde de nævnte No
ter, og han henledede Opmærksomheden paa, at saaledes som Stillingen
nu er, vilde vi ikke uden at vise Eftergivenhed kunne vente Ruslands
og Englands Assistance, og hvad Frankrig angik, da vilde dette i den
første Tid have tilstrækkelig Beskjæftigelse med at ordne sine egne
Sager. Han maatte derfor, samtidigen med at de tvende nævnte Noter
alvorligen tilbagevises, ansee det for nødvendigt, at Kongen ikke til
Stormagterne, men til Slesvigerne udtaler, at han nu vil opfylde de i
Aaret 1848 givne Løfter, og at Hans Majestæt samtidigen ved Hand
linger viser, at dette er hans faste Forsæt. Hans Forslag, med Hensyn
til hvilket han var blevet i Minoriteten, gik altsaa ud paa, at Hans
Majestæt vilde udtale, at de slesvigske Provindsialstænder skulle sam
menkaldes, og at der skal forelægges dem Forslag til Ordningen af
Slesvigs Forhold, samt at Sammenkaldelsespatentet uopholdeligen ud
stedes.
Premierministeren [Moltke] henledede Opmærksomheden paa, om
det ikke maatte kunne lykkes at forene de forskjellige Anskuelser, der
i Statsraadet gjorde sig gjældende med Hensyn til Spørgsmaalet om
Indkaldelsen af de slesvigske Provindsialstænder, og navnlig om hvad
der skal forelægges dem, paa den Maade, at Hans Majestæt ikke til de
fremmede Magter, hvilke Allerhøistsamme ikke skylder Regnskab for,
hvad han udfører i Slesvig, men i en Kundgjørelse til sine Undersaat
ter udtaler, at han til den og den Tid vil sammenkalde Stænderne for
at høres over, hvad han har at forelægge dem. Ved at følge denne
Fremgangsmaade vilde Hans Majestæt, medens han dog holdt sig til
det i 1848 givne Tilsagn, paa den anden Side forbeholde sig fri Haand
til nærmere at bestemme, hvormeget han vilde lade Stænderne fore
lægge, og da der under alle Omstændigheder først maa ske nye Valg til
Stænderne, vilde det da ialtfald ikke i den nærmeste Fremtid behøve
Afgjørelse, om det Mere eller Mindre skulde forelægges dem, saa at
der vandtes Tid til at afvente, hvorledes Forholdene maatte stille sig.
Minister Bardenfleth erkjendte med Hensyn til Armeespørgsmaalet
de meget store constitutionelle Vanskeligheder ved nu at lade en Ud-
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talelse træde frem om, at der skal være een fælleds Armee. Imidlertid
troede han efter nøie at have overveiet Sagen, og navnlig efter hvad
der af Krigsministeren var blevet udhævet, at Vigtigheden af een
Armee og Faren for Monarkiet af to særskilte Hærafdelinger var det
Overveiende; og naar det maatte erkjendes, at Armeens Eenhed er en
Betingelse for, at Monarkiet i Fremtiden kan bestaae som Helhed og
derfor maa stræbes gjennemført, troede han ogsaa, at Regjeringen ved
nærværende Leilighed skal bestemt udtale Armeens Eenhed og ikke
lade Spørgsmaalet staae svævende, da han ellers frygtede for, at ArmeeEenheden ikke senere vilde kunne opnaaes. Han havde derfor sluttet
sig til Grev Moltke-Niitschaus Forslag. Hvad Spørgsmaalet om de sles
vigske Provindsialstænders Sammenkaldelse dernæst angik, da ansaae
han det for sin Pligt som slesvigsk Minister at henlede Hans Majestæts
Opmærksomhed paa de højst betænkelige Følger, som en saadan Sam
menkaldelse vilde have, saaledes som han allerede tidligere havde
udviklet for Statsraadet. Næst at bemærke, at Provindsialstænderne i
Slesvig havde sat sig i en saadan Oprørstilstand, at det maatte kunne
antages, at de med Hensyn til de hidtil bestaaende Love derved havde
tabt deres bestaaende Kraft, maatte han, selv om der kun skulde fore
lægges Stænderne en Valglov til en slesvigsk Forsamling, der derefter
skulde træde sammen, være af den Mening, at der paa den ene Side
var aldeles overveiende Betænkelighed imod nu at sammenkalde dem,
og at der paa den anden Side ligeoverfor Udlandet heller ikke derved
vilde opnaaes det Maal, der havdes for Øie, thi Udlandet vilde dog ikke
erkjende, at der var gaaet lovmæssigt tilværks, naar Provindsialstæn
derne ikke bleve hørte over selve Forandringerne i Forfatningen, men
kun over Valgloven til en ny Forsamling. At Forholdene i Tiden kunde
udvikle sig saaledes, at en Sammenkaldelse af de slesvigske Provind
sialstænder kunde uden særdeles Fare ske, erkj endte han, men dertil
udfordredes, at Holsten først var tilbagegivet til Hans Majestæts fulde
Myndighed. Nu imidlertid at udtale, at det er Allerhøistsammes Hen
sigt at sammenkalde Stænderne, men at opsætte Sammenkaldelsen,
vilde han ansee for den allerbeklageligste Udvei, da der derved vilde
gives Anledning til den allerstørste Forvirring i Hertugdømmet, og alle
Slesvigere, som ønske i Henhold til Hans Majestæts Tilsagn Slesvig
constitutionelt forbundet med Danmark, vilde ansee Sagen tabt, me
dens hos det modsatte Parti vilde opstaae et stort Haab. Han troede
derfor, og derpaa gik hans Forslag ud, at Regjeringen ikke nu skal
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foretage Noget, og skjøndt han erkjendte det Vanskelige og Farefulde
ved denne Stilling, saae han dog ikke større Farer ved den end ved at
følge nogen af de Veie, der iøvrigt vare foreslaaede.
Justitsministeren [Scheel] yttrede, at han var af den Mening, at
Armeens Eenhed er i høieste Maade ønskelig og ret egenligen hører til
Monarkiets Væsen, men at han havde store Betænkeligheder med Hen
syn til, hvorledes den i constitutionel Henseende kunde gjennemføres.
De Tyivl, som han i denne Henseende havde, havde bragt ham til at
foreslaae en Form, der lod fortiden Sagen ubestemt, idet han iøvrigt
havde erklæret, at han gik ud fra Armeens Eenhed som retlig be
staaende; og han troede ikke, at det i Øieblikket lod sig gjøre, at
Regjeringen udtalte sig paa en besterntere Maade. Hvad det andet
foreliggende Spørgsmaal, om de slesvigske Provindsialstænders Ind
kaldelse, angik, da troede han, at det egenlige Cardinalpunkt, hvorom
det ved Differentserne i Statsraadet i denne Henseende dreier sig, er:
Foreningen af slesvigske Deputerede med Danmarks Rigsdag. De af
Statsraadets Medlemmer, som mene, at det er noget Væsenligt, at Sles
vig, navnlig efter hvad der er foregaact i de sidste Aar, sluttes til Dan
mark, og at en saadan Forening af slesvigske Deputerede med den
danske Rigsdag bør finde Sted, have store Betænkeligheder ved, at
Provindsialstænderne indkaldes, da det har vist sig, at disses Retning
er imod Danmark, og da det, om ogsaa der, naar nye Valg ske, kan reg
nes paa flere danske Stemmer end tidligere, dog vistnok ikke paa
nogen Maade kan antages, at der skulde blive Majoritet for, at sles
vigske Deputerede samles med den danske Rigsdag, medens han paa
den anden Side troede, at Hans Majestæt vilde have den allerstørste
Vanskelighed ved at bringe en saadan Forening iværk, naar den først
var bleven afvist af Stænderne med stor Majoritet. De Medlemmer af
Statsraadet derimod, som mene, at en saadan Forening ikke bør ske,
eller ialtfald ikke uden Slesvigernes Ønske, have ikke Noget imod
Stændernes Sammenkaldelse. Han kunde for sit Vedkommende ikke
nægte, at der kunde være nogen Betænkelighed ved aldeles at forbigaae Stænderne, men han troede paa den anden Side ogsaa, at naar
der forelagdes dem en Valglov, var der givet Alt, hvad der kunde for
langes, og naar Stænderne i Slesvig gik ind paa Valgloven og ikke
havde Noget imod, at Udkastet til Slesvigs Special-Forfatning drøfte
des af en Forsamling valgt efter denne Valglov, vilde Slesvigerne Intet
kunne have at klage over. Valgloven maatte iøvrigt væsenligt være
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byggd paa den samme Grundvold som Valgloven til Rigsforsamlingen,
da det er i de lavere Stænder, man skal regne paa at faae Stemmer i
dansk Retning, idet de høiere Stænder have faaet deres Dannelse i
Tydskland. At Hans Majestæt nu indskrænker sig til at udtale, at han
vil sammenkalde Slesvigs Provindsialstænder, men uden at sige, hvad
der skal forelægges dem, troede Justitsministeren aldeles ikke at ville
tilfredsstille ligeoverfor Udlandet. Hovedsagen blev, som allerede be
mærket, om det skal staae fast, at den slesvigske Landdag skal træde
sammen med den danske Rigsdag; han havde for sit Vedkommende
paa et tidligere Standpunkt af Sagen, dengang nemlig da Underhand
lingerne i Berlin sluttedes, været meget i Tvivl, om det vilde kunne
lykkes at gjennemføre en saadan Forening, men efterat han, efter
hvad der senere fra Regjeringens Side var passeret, maatte, da han
indtraadte i Ministeriet, antage, at man havde forvisset sig om, at der
Intet var imod, at en slig Forening kunde sættes igjennem, ansaae han
denne Politik for at staae fast, og han kunde derfor som sagt heller
ikke tiltræde, at Spørgsmaalet forelægges Provindsialstænderne.
Finantsministeren [Sponneck] sluttede sig, hvad Armcespørgsmaalet angik, i det Væsenlige til Justitsministeren. Ogsaa han ønskede, at
Armeen kunde være een eller ialtfald nærme sig en Eenhed saameget
som muligt, og naar han havde stemt mod Grev Moltke-Nütschaus For
slag, da var det, fordi han ikke kunde stemme for Noget, hvis Udførbarhed var ham uklar. Hvad det andet Spørgsmaal angik, da var det
hans Anskuelse, en Anskuelse hvormed han iøvrigt stod ene mellem
sine Colleger, at Hans Majestæt skulde søge at faae, samtidigt med
Arvesagens Behandling paa Confcrentsen i London, Stormagternes
Afgjørelse for det slesvigske Spørgsmaal. Han troede nemlig ikke, at
Hans Majestæt vilde kunne faae dette Spørgsmaal endelig afgjort og
Monarkiet ordnet, førend Stormagterne vilde gjøre en Ende paa Sagen,
og han havde derfor heller ikke fjerneste Tillid til noget af de Skridt,
som her i Statsraadet nu vare foreslaaede (og med Hensyn til hvilke
han forøvrigt delte de af Justitsministeren og Ministeren for Slesvig
udviklede Betænkeligheder), idet det efter hans Overbevisning vilde
ved dem alle om meget kort Tid vise sig, at de ikke vilde føre til Andet,
end at Hans Majestæt fik i den korte Tid Fred for Udlandets Paatrængen. Vel var han ingenlunde blind for, at det, naar man fulgte hans
Anskuelse, igrunden blev en Voldgiven til Stormagterne af det slesvig
ske Spørgsmaal, men han troede, at meget lod sig gjøre under For-
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handlingerne paa Conferentsen, naar Regjeringen dertil benyttede de
dygtigste Kræfter, og at det paa ingen Maade var sagt, at det vilde
komme til en for Danmark uheldig Afgjørelse, og nogen Ende paa
Spørgsmaalet uden Stormagternes Afgjørelse troede han, som allerede
bemærket, ikke, at der blev.
Indenrigsministeren [Tillisch] var med Hensyn til Spørgsmaalet
om Armeens Eenhed fuldkommen overensstemmende med Grev MoltkeNütschau. Hvad det andet Spørgsmaal angik, da var han ingenlunde
blind for de af Minister Bardenfleth udhævede Vanskeligheder, og han
havde selv store Betænkeligheder ved dc slesvigske Provindsialstænders Indkaldelse, men han troede dog, at det, da han, saaledes som
Stillingen nu var, frygtede, at man hver Dag rykkede et Slesvig-Holsten nærmere, vilde være nødvendigt for Hans Majestæt selv at skride
ind i en Afgjørelse af det slesvigske Spørgsmaal, og han mente da, at
Hans Majestæt kunde lade de slesvigske Provindsialstænder forelægge
en Valglov til en Forsamling, der skulde drøfte Forfatningsudkastet
for Slesvig. Naar Kongen besluttede sig hertil, troede han, Udlandet
vilde være tilfreds.
Cultusministeren [Madvig] bemærkede, at han, hvad Armeespørgsmaalet angik, ansaae en Armee-Eenhed for at være umulig og derfor
ikke at kunne efterstræbes. Han kunde derfor heller ikke, hvis det nu
endeligen vedtages, at det skal udtales, at Armeen skal være een, see
sig istand til at underkaste sig Majoritetens Beslutning, medens han
derimod vel vilde kunne underordne sig en Udtalelse, hvori der laae en
Udsættelse af Spørgsmaalets Afgjørelse. Hvad det andet Spørgsmaal
angik, da kunde han i det Væsenlige henholde sig til Justitsministeren.
For ham stod det fast som et Punkt, hvorfra Regjeringen ikke vilde
vige, og hvorfor man havde udsat sig for Krigens Fornyelse, at Slesvig
skulde ved constitutionelle Baand forenes med Danmark, og han troede
paa ingen Maade, at dette Punkt kan overlades til en Afgjørelse i Sles
vig selv, og det vilde blive Tilfældet, hvis Spørgsmaalet blev underka
stet en Discussion af de slesvigske Provindsialstænder; thi fraraadede
disse hiint Punkt, vilde Hans Majestæt ikke let kunde gjennemføre
det, og saa var det opgivet. Han var imidlertid paa den anden Side
enig i, at man efter Hans Majestæts tidligere Udtalelse og den bestaa
ende Ret ikke ganske kan omgaae de slesvigske Stænder, og han 'silde
kunne finde sig i, i dette Punkt at underordne sig den Mening, for
hvilken Justitsministeren havde udtalt sig. Slutteligen kunde han iøv-

3. OKTOBER 1851

505

rigt ikke Andet end fremhæve Nødvendigheden for Hans Majestæt af
at have et enigere Statsraad end det nuværende, og da han i visse
Punkter stod ene i Statsraadet, og det var hans Overbevisning, at hans
Udtrædelse ikke vilde kunne gjøre Skade, medens han paa den anden
Side ikke troede, at hans Förbliven i Statsraadet vilde kunne gavne
Hans Majestæt eller styrke Regjeringens Stilling, vilde han derfor
udtale sin Tilbøielighed til at udtræde.
Marineministeren [van Dockum] ansaae Armeens Eenhed som et
høist ønskværdigt Maal, men kunde dog ikke Andet end frygte for, at
den vilde aabne Indgang for en Indflydelse fra Tydsklands Side, som
disse sidste Aars Erfaring havde vist ikke at være ønskelig. Han havde
imidlertid endnu ikke seet noget Forslag til, hvorledes hiint Maal
skulde være at opnaae, saaledes at de Vankeligheder, der i constitutio
nel Henseende fremstille sig, kunde fjernes; og paa Grund af den
Tvivl han derfor var i med Hensyn til Gjennemføreisen af Maalet,
havde han sluttet sig til Justitsministerens Forslag, som forekom ham
at være det eneste, hvorpaa man i Øieblikket, inden man kom til en
klarere Erkjendelse af, hvorledes Tingen lod sig ordne, kunde gaae
ind. Hvad dernæst det andet foreliggende Spørgsmaal, de slesvigske
Provindsialstænders Indkaldelse og hvad dermed staaer i Forbindelse,
angik, da samstemmede Marineministeren i Henseende til samme med
Justitsministeren, og han maatte være af den Mening, at hvis Spørgs
maalet om slesvigske Deputeredes Sammentræden med Danmarks
Rigsdag skulde forelægges Slesvigs Provindsialstænder, vilde det Maal,
som Statsraadet med Hans Majestæts Bifald har efterstræbt, forrykkes.
Efter saaledes at have hørt de forskellige Meninger, der gjorde sig
gjældende i Statsraadet, udviklede Hans Majestæt den vanskelige Stil
ling, hvori han og Regjeringen vilde komme, hvis nogen af Ministeriets
Medlemmer i dette Øjeblik udtraadte lige før Rigsdagens Aabning,
ligesom Allerhøistsamme derhos ogsaa fremhævede Nødvendigheden
af, at i hvert Fald, hvis det ikke skulde blive muligt at tilveiebringe
Enighed mellem Statsraadets Medlemmer, de nuværende Ministre ved
blive at fungere, indtil der er levnet Hans Majestæt Tid til at udnævne
nye Ministre.
Grev Moltke-Nütschau bemærkede, at han ikke kunde skjønne, at
den Uenighed, der er imellem Statsraadets Medlemmer, kan ryddes afveien, ligesom han heller ikke troede, at det enten overfor Rigsdagen
eller overfor Udlandet vilde være til Hans Majestæts Nytte at beholde
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et Statsraad, som ikke er enigt; og idet han maatte vedblive sit aller
underdanigste Ønske om Entledigelse, bad han Hans Majestæt at ville
have den Naade at modtage af hans Hænder hans Ansøgning om Di
mission.
Hans Majestæt modtog denne Ansøgning, som Grev Moltke-Nüt
schau overrakte ham.
Cultusministeren [Madvig] udtalte det allerunderdanigste Haab, at
Hans Majestæt vilde saameget som muligt afkorte den vanskelige Stil
ling, som han og de øvrige Ministre, der maatte udtræde, vilde have
ved at vedblive at fungere i Mellemtiden, indtil nye Ministres Ud
nævnelse.
Udenrigsministeren [Reedtz] bemærkede, at han var gjennemtrængt af Overbevisningen om, at kun ved et om de væsenlige Punkter
enigt Statsraad lode sig Sagerne bringe til en Afgjørelse, og en Afgjø
relse troede han hastede. Han kunde ikke paatage sig Ansvaret, naar
de Raad, som han havde forelagt Statsraadet, ikke bleve tagne til Følge,
og hans Stilling blev uholdbar. Ved Ministeriets Dannelse lagdes der
ogsaa, troede han, saamegen Vægt paa Grev Moltke-Nütschaus Indtræ
delse, at Statsraadet derved, at Greven nu udtraadte, vilde faae en for
andret Charakter. Sluttelig bemærkede han, at han nu i 3% Aar uaf
brudt havde været i Hans Majestæts Tjeneste i den Sag, som endnu
ligger for til Afgjørelse, og anvendt sine bedste Kræfter paa den, men
at han under hele Sagen havde været i den Tvivl, om slesvigske Deputeredes Tilstedeværelse paa den danske Rigsdag vilde kunne tilveie
bringes, uden at Slesvigerne selv udtalte sig derfor.
Hans Majestæt befalede derefter allernaadigst, at forinden videre
Skridt gjøres i Anledning af de i Statsraadet forhaandenværende Me
ningsforskj elligheder, skulde dets Medlemmer indbyrdes mellem sig
drøfte, om Enighed ikke kan tilveiebringes.
Hans Majestæt gjorde derefter Statsraadet bekjendt med de For
andringer, som han ønskede i det ham af Premierministeren forelagte
Udkast til Throntalen ved Aabningen af den forestaaende RigsdagsSession; og efterat i denne Anledning nærmere Discussion havde fun
det Sted, blev Mødet derpaa hævet.

A.W. Moltke.

/ Paa Kammerherre Lundings Vegne
J. Liebe.
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Møde i statsrådet søndag d. 5. oktober 1851.

Aar 1851, den 5te October, var Statsraadet samlet. Alle Medlemmer
vare tilstede. Protokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Finantsministeren [Sponneck] refererede Forslaget til Finantsloven for Finantsaaret fra 1ste April 1852 til 31te Marts 1853. Ifølge
dette Forslag udgjorde den samlede Indtægt i rund Sum 13.300.000
Rbd., den samlede Udgift ligeledes i rund Sum 18.600.000 Rbd., og der
blev altsaa en Underballance af 5.300.000 Rbd., men herved kommer i
Betragtning, at den disponible Beholdning, hvormed der vil gaaes over
fra indeværende Finantsaar til det næste, kan calculeres til c. 5 Millio
ner; at der paa Finantslovforslaget ikke er posteret noget Overskud af
de slesvigske Intrader, hvilket Overskud vil for næste Aar kunne an
sættes til 1 Million Rbd., og at der paa Forslaget heller ikke er taget
Hensyn til det lidet Overskud, der kan ventes fra Lauenborg, ligesaa
lidet som der er bragt Noget i Anslag for Holstens Vedkommende.
Efterat Finantsministeren derpaa havde givet en Udsigt over de
Poster i Finantslovforslaget, med Hensyn til hvilke Indtægts- og Ud
giftsforholdet stillede sig for næste Finantsaar i væsenlig Grad ander
ledes end for indeværende Finantsaar, approberede Statsraadet, at der
erhverves allerhøieste Sanction til det omhandlede Forslags Forelæg
gelse for Rigsdagen.
Finantsministeren bemærkede derefter, at da Status for næste Fi
nantsaar, efter hvad der nu foreligger, stiller sig noget bedre end efter
den af ham Statsraadet i et tidligere Møde meddelte Calcule, idet nemlig
Krigsministeriets Budget er blevet c. 1 Million lavere, end han den
gang havde beregnet, ansaae han det for sin Pligt paany at bringe
Spørgsmaalet om en Indkomstskattelov frem her i Statsraadet, idet han
iøvrigt for sit Vedkommende maatte erklære, at han i Henhold til, hvad
han dengang, da dette Spørgsmaal sidst blev forhandlet i Statsraadet,
havde udviklet, ikke kunde Andet end, uagtet Status som nævnt stiller
sig nu noget bedre for næste Aar, vedblive sin tidligere Mening om
Nødvendigheden af paa nærværende Rigsdag at fremkomme med For
slag til Lov om en Indkomstskat.
Statsraadet erklærede sig enigt med Finantsministeren i, at der
uagtet den ommeldte Forbedring af Status gaaes med Hensyn til
Spørgsmaalet om en Indkomstskat frem paa den af Statsraadet engang
vedtagne Maade, saaledes at Finantsministeren er bemyndiget til ved
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Finanslovforslagets Forelæggelse for Rigsdagen at antyde, at Lovfor
slag om Indførelse af en saadan Skat vil blive Rigsdagen dennegang
forelagt.
Finantsministeren [Sponneck] refererede dernæst følgende trende
Lovforslag, nemlig 1) om Tillægsbevilling til Finantsloven for 1850—
51; 2) angaaende Ophævelse af Quarantæne-Foranstaltninger i dan
ske Havne mod den gule Feber og den asiatiske Cholera, og 3) om
Postvæsenets Lønning.
Statsraadet fandt Intet at erindre imod, at der erhverves allerhøie
ste Sanction til disse tre Lovforslags Forelæggelse for Rigsdagen.
Indenrigsministeren [Tillisch] refererede Udkast til Lov, hvorved
Indfødsret meddeles forskjellige Udlændinge, og endvidere Udkast til
Lov om de Veiarbeider, som kunne foretages i Aarene 1852—1853.
Begge disse Lovudkast bleve af Statsraadet approberede til, efter
forud erhvervet allerhøieste Sanction, at forelægges Rigsdagen.
Endvidere refererede Indenrigsministeren [Tillisch] Udkast til Lov
angaaende Bagernæringen i Kjøbenhavn.
Ogsaa med Hensyn til dette Lovudkast, ved hvilket der iøvrigt fra
nogle af Statsraadets Medlemmer blev reist Tvivl, om det dog ikke
vilde være rigtigere først at see Spørgsmaalet, om Bagerne have nogen
Ret til Erstatning eller ikke, afgjort ved Domstolene, inden Sagen
førtes frem ad Lovgivningsveien, samtykkede Statsraadet i, at der er
hverves allerhøieste Sanction til dets Forelæggelse for Rigsdagen.
Mødet blev derpaa hævet.

A.W. Moltke.
/ J. Liebe.
Møde i statsrådet onsdag d. 8. oktober 1851.

Aar 1851, den 8de October, var Statsraadet samlet. Minister Barden
fleth, der paa Grund af Forretninger havde seet sig nødsaget til paa
faa Dage at reise til Flensborg, og Minister Grev Moltke-Nütschau vare
fraværende. Protokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Udenrigsministeren [Reedtz] bemærkede, at det i de sidste Medde
lelser fra Rusland fremtræder, at det russiske Kabinet kjender de
østerrigske og preussiske Noter til den danske Regjering, og at det,
uagtet det beklager Tonen i disse, er tilbøieligt til i Realiteten at være
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enigt med dem. Han føiede hertil, at Grev Nesselrode havde yttret sig
derhen, at han finder Concessioner i slesvig-holstensk Retning ubetæn
kelige for Danmark og raader den danske Regjering til at forsone sig
med Holsten. Idet Udenrigsministeren derhos endnu fremhævede, hvor
ledes Stemningen i Tydskland er langtfra at være tilfredsstillende med
Hensyn til Danmark, og at hans Stilling, efterat nu alle Expedients
briste for ham og den Tillid, man til en vis Grad har i Udlandet havt til
ham, er gaaet tabt, er aldeles uholdbar, samt idet han urgerede den
paatrængende Nødvendighed af Enighed i Ministeriet, saa at der med
Conseqvents kan gaaes frem efter en bestemt Plan, erklærede han, i
Overensstemmelse med hvad han allerede gjentagne Gange havde ud
talt for Statsraadet, at han ikke længere saae sig istand til at bære
Ansvaret som Udenrigsminister og derfor maatte ønske snarest muligt
at blive entlediget. Specielt bemærkede han sluttelig, idet han, hvad
Spørgsmaalet om Slesvigs constitutionelle Forbindelse med Danmark
angik, henholdt sig til, hvad han oftere havde udtalt i Statsraadet, at
han aldrig før havde havt Anelse om, at, saaledes som Anskuelserne i
den seneste Tid vare fremtraadte i Statsraadet, en saadan constitutio
nel Forbindelse betragtedes som hævet over al Discussion, og at han,
hvis han i sin Tid havde vidst dette, ikke var indtraadt i Kabinettet
som Udenrigsminister. Hertil føiede han derhos endnu, at han var
gjennemtrængt af Overbevisningen om, at Spørgsmaalet om Demokra
tiets Seier overfor det Conservative beskjæftiger med Hensyn til Dan
marks Sag Rusland, Østerrig og Preussen langt mere end Spørgsmaalet
om Slesvig-Holsteinismen. Endelig fremhævede han, hvorledes Dan
mark, saaledes som Forholdene i Europa nu ere, ikke vil fra nogen
Side kunne vente alvorlig Understøttelse i den slesvigske Sag.
Conseilpræsidenten [Moltke] erindrede, at til det af Hans Majestæt,
dengang nærværende Ministerium dannedes, approberede Grundlag for
dette hørte: at holde fast ved den i Notabelprojektet givne Basis.
Justitsministeren [Scheel] bemærkede, at Notabelprojectets 5te Ar
tikel, den constitutionelle Forbindelse mellem Slesvig og Danmark, er
Kjærnen i det Hele, og at han, ved, da han som Notabel gik til Flens
borg, at tale med Udenrigsministeren, fik og maatte nødvendigvis
faae, af hvad Udenrigsministeren ligefrem sagde ham, det bestemte
Indtryk, at Notabelprojectet i sit Væsen kunde sættes igjennem, og at
altsaa de to Hovedpunkter: Adskillelse mellem Slesvig og Holsten og
constitutionel Forbindelse mellem Slesvig og Danmark, kunde naaes.

510

8. OKTOBER 1851

Nu at komme bort fra Notabelprojectet mente han at maatte for Re
gjeringen have sine store Vanskeligheder.
Cultusministeren [Madvig] bemærkede, at han gav Udenrigsmini
steren fuldkommen Ret i, at hvad der egenlig spørges om fra Udlan
dets Side, er en Tilbagevenden til en mere conservativ Regjeringsform
i Danmark; men Haand i Haand hermed gik fra de samme udenland
ske Magters Side Fordringen om en Tilbagevenden i det Hele til den
gamle Tilstand i Monarkiet. Situationen er altsaa den, og det maatte
man gjøre sig klart, at hvad der skal kunne tilfredsstille Udlandet, er
en ligefrem Opgivelse af Alt, hvad Danmark i disse Aar har kjæmpet for.
Finantsministeren [Sponneck] maatte, forsaavidt der var Spørgs
maal om, hvad Resultater Danmark kunde vente sig af nu at gjøre
Udlandet Concessioner, bemærke, at den meget betydelige Concession,
som den danske Regjering gjorde i Juli Maaned i Faveur af Udlandet,
ikke har ført til et eneste Resultat.
Udenrigsministeren [Reedtz] maatte dog i denne Henseende frem
hæve, hvad der er naaet i Successionssagen, hvilket efter hans Over
bevisning ikke vilde være sket uden hiin Concession.
Finantsministeren [Sponneck] troede ikke, at hvad der er sket i
Successionssagen staaer i Forbindelse med Ministerskiftet i Juli
Maaned.
Indenrigsministeren [Tillisch] fremhævede Vigtigheden af, at Re
gjeringen virkelig handler med Hensyn til Slesvig, og det strax, ime
dens endnu de østerrigske og preussiske Tropper staae i Holsten, thi
naar først Kongen igjen blev Herre i Holsten, vilde det efter hans
Overbevisning blive langt vanskeligere at ordne Sagerne i Slesvig.
Efterat derpaa yderligere Discussion havde fundet Sted angaaende
om at forene sig om en fast Basis for Regjeringens fremtidige Politik,
blev det vedtaget, at i denne Retning et Program skulde formuleres
inden næste Statsraadsmøde og forelægges i dette, for at det kunde
vise sig, om det var muligt at tilveiebringe Overensstemmelse mellem
Ministeriets Medlemmer, og saaledes Spørgsmaalet om Nødvendigheden
af en Modification af Kabinettet kunde finde sin endelige Afgjørelse.
Med Hensyn til, at Kammerherre Rosenørn havde sendt Indenrigs
ministeren Udkast til en Communalanordning, som han agtede at fore
lægge Rigsdagen, og at han mundlig havde sagt ham, at han, hvis Re
gjeringen ikke ønskede, at han forelagde Rigsdagen dette Udkast, vilde
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afstaae derfra, udtalte Statsraadet, paa dertil af Indenrigsministeren
[Tillisch] given Anledning, sig for, at man maa aldeles overlade til
Kammerherre Rosenørns egen Bedømmelse, hvorvidt han som Rigs
dagsmand vilde komme frem paa Rigsdagen med bemeldte Udkast,
idet Regjeringen ganske maa have sig forbeholdt, hvad den vil gjøre,
naar Sagen kommer til Forhandling paa Rigsdagen.
Mødet blev derpaa hævet.

A.W. Moltke.
/ J. Liebe.
Møde i statsrådet torsdag d. 9. oktober 1851.

Aar 1851, den 9de October, var Statsraadet samlet. Minister Bar
denfleth var fraværende. Protokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Conseilpræsidenten [Moltke] forelagde, i Henhold til den i forrige
Statsraadsmøde trufne Aftale, et Program, om hvis Indhold han idag
forud for nærværende Møde havde sat Statsraadets Medlemmer i Kund
skab; og han ønskede nu at erfare, om man kunde forenes om videre
Forhandling paa den i Programmet med Hensyn til de tvende HovedDifferentspunkter opstillede Basis: at det i Notabelprojectets Art. 1
udtales, at Krigsmagten vedbliver at være fælleds for Monarkiet, men
tillige at dog de holstenske og lauenborgske Tropper skulle udgjøre en
egen Afdeling, hvis Forhold til Monarkiets øvrige Armee nærmere vil
være at fastsætte, og at Slesvigs Provindsialstænder sammenkaldes
snarest muligt efter udskrevne nye Valg for at afgive Betænkning an
gaaende Sammenkaldelsen af en Landdag og Udkast til en Valglov for
Dannelsen af denne Landdag, for hvilken vil være at forelægge, om
den, ialtfald med enkelte Ændringer i Henseende til det mindre Væsen
lige, vil antage et i Overensstemmelse med den af Kongen endelige
fastsatte Organisationsplan for hele Monarkiet (saaledes som denne
Plan er ved Notabelsagens 2den Behandling i Statsraadet bleven ved
taget med den nysnævnte Ændring i Henseende til Landkrigsmagten)
udarbeidet Forfatningsudkast for Slesvig, eller om den vil sammen
træde med den forenede danske Rigsdag for at tage de fælleds For
fatningsanliggender under Overveielse og i Forening med Kongen at
vedtage de Forandringer, der maatte ansees for ønskelige.
Efter forudgaaende Discussion erklærede derpaa Minister Grev
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Moltke-Nütschau, at han ikke kunde slutte sig til den i Programmet
opstillede Basis, idet han, hvad Armee-Spørgsmaalet angik, maatte ved
blive sit oprindelige Forslag om, at det i Notabelprojectet pure, uden
nogen tilføiet indskrænkende Bestemmelse, udtales, at Armeen skal
være fælleds, og idet han dernæst ogsaa ligeledes maatte vedblivende
ansee det for nødvendigt, at selve Forfatningsudkastet for Slesvig,
Valgloven derunder indbegrebet, forelægges de slesvigske Provindsial
stænder, der iøvrigt selvfølgeligen med Hensyn til denne Sag, ligesom
med Hensyn til andre Sager, der forelægges dem, kun have en raadgivende Stemme, saa at Kongen i at tage sin endelige Beslutning ikke
vil være bunden til de af dem foreslaaede Modificationer, men handler
som Souveræn.
Cultusministeren [Madvig] erklærede, at han efter nøieste Over
veielse kun vilde kunne indlade sig paa videre Forhandling paa den i
Programmet opstillede Basis, naar denne, hvad Armeespørgsmaalet
angik, forandredes derhen, at man i Notabelprojectet indskrænker sig
til at udtale, at de holstenske og de lauenborgske Troppers Forhold til
Monarkiets øvrige Armee forbeholdes nærmere Bestemmelse.
Udenrigsministeren [Reedtz] erklærede med Henhold til sine tid
ligere Udtalelser i Statsraadet, at han ikke kan slutte sig til Program
mets Basis.
Krigsministeren [Fibiger] erklærede ligeledes, at han ikke kunde
gaae ind paa videre Forhandling paa den i Programmet opstillede Ba
sis, idet han nemlig maatte vedblive sin tidligere Mening om, at det i
Notabelprojectet bør pure udtales, at Armeen skal være fælleds, og idet
han i hvert Fald ikke kunde admittere større Indskrænkning i ArmeeEenheden end den, at den holsten-lauenborgske Forbundscontingent
kommer til at udgjøre en egen Afdeling.
Samtlige Statsraadets øvrige tilstedeværende Medlemmer, nemlig
Indenrigsministeren [Tillisch], Finantsministeren [Sponneck], Justitsministeren [Scheel] og Marineministeren [van Dockum] sluttede
sig med Conseilpræsidenten [Moltke] til den i Programmet opstillede
Basis og erklærede sig beredte til paa denne at gaae ind paa videre
Forhandling af Programmet.
Conseilpræsidenten [Moltke] bemærkede derpaa, at han uopholde
lig vilde gjøre Indberetning til Hans Majestæt om, at det som Resul
tat af de idag stedfundne Forhandlinger havde vist sig, at Enighed
imellem Statsraadets Medlemmer angaaende de forhaandenværende
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Hoveddifferentspunkter ikke var at tilveiebringe, og at Krigsministe
ren havde sluttet sig til de Medlemmer, som allerede havde hos Hans
Majestæt begjært deres Dimission.
Efterat Conseilpræsidenten derhos havde tilføiet, at han ansaae det
for en Selvfølge, at der, saalænge den nu indtraadte ministerielle Crisis
ikke kom til Løsning, ikke kunde være Tale om at afholde noget Stats
raadsmøde, hævede han nærværende Møde, idet han anmodede de
Medlemmer af Statsraadet, som havde sluttet sig til den i det af ham
idag forelagte Program opstillede Basis om at samles hos ham imorgen
Kl. 11 til en Conference, for at der paa denne Basis kunde videre blive
forhandlet angaaende Programmet.
Mødet blev derpaa hævet.

A. W. Moltke.
/ J. Liebe.

Møde i statsrådet lørdag d. 18. oktober 1851.
Aar 1851, den 18de October, holdtes Statsraadsmøde under Hans
Majestæt Kongens eget allerhøieste Præsidium. Protokollen førtes af
Justitsraad Liebe.
Hans Majestæt behagede at tilkjendegive, at han ved allerhøieste
Resolution af Dags Dato allernaadigst havde bevilget Udenrigsminister,
Kammerherre Reedtz, Krigsminister, Generalmajor v. Fibiger og Mi
nister uden Portefeuille, Grev Moltke-Nütschau den af dem ansøgte
Dimission, samt at han lige allernaadigst havde ved samme allerhøieste
Resolution udnævnt Direktør for Øresunds Toldkammer, Geheimecon
ferentsraad Bluhme til Udenrigsminister ad interim og Generalmajor
v. Flensborg til Krigsminister.
Hans Majestæt forsynede derefter de for de trende entledigede
Ministre, af hvilke ingen var tilstede, udfærdigede Décharger, saavelsom de for de tvende nye Ministre, der begge vare nærværende, ud
færdigede Bestallinger med sin allerhøieste Underskrift.
Efterat Hans Majestæt derpaa havde bemærket, at han i Grund
trækkene var i det Hele enig i det af Ministeriet udkastede Program
for dets fremtidige Politik, med hvilket Program Conseilpræsidenten
havde gjort ham foreløbig bekjendt, og at der kun var nogle enkelte
Punkter i den deri indeholdte Plan for Monarkiets fremtidige Ord33

514

18. OKTOBER 1851

ning, som han kunde ønske forandrede, yttrede Conseilpræsidenten
[Moltke], at denne Plan nærmere vilde i Overensstemmelse med Hans
Majestæts tidligere Befaling af Statsraadet i Forbindelse med Ministe
ren for Hertugdømmet Slesvig og Hans Majestæts Organ for Hertug
dømmet Holsten, blive allerunderdanigst foredraget ved en egen Fore
stilling, ligesom i det Hele det udkastede Program ikke endnu var
fuldkommen modent til formelig at foredrages Hans Majestæt.
Idet Hans Majestæt dernæst bemærkede, at han, i Henhold til hvad
Conseilpræsidenten havde yttret, vilde afvente nærmere allerunder
danigst Foredrag, naar Sagen dertil var moden, hævede Allerhøist
samme Mødet.
A.W. Moltke.
/ J. Liebe.
Møde i statsrådet lørdag eftermiddag d. 18. oktober 1851.

Samme Dags Eftermiddag var Statsraadet atter samlet under Conseilpræsidentens Præsidium. Protokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Finantsministeren [Sponneck] refererede et Udkast til Lov om Be
stallingsgebyrer, af hvilket Udkast med Motiver et Aftryk toges ad acta.
Hvad Rangbestallinger angaaer, da blev det, forsaavidt den Ilte §
i dette Udkast gik ud paa, at de hidtidige Begunstigelser og Fritagelser
for Gebyrerlæggelse skulde for Fremtiden være ophævede, af Stats
raadet, for at conservere Hans Majestæts Rettigheder, anseet nødven
digt, at §’en gaves en Tilføining om, at Kongen som hidtil kan be
stemme, at Rangbestallinger skulle udleveres uden Betaling; hvorfor
det vedtoges, at hvis Rigsdagen ikke gik ind paa en saadan Tilføining,
maatte Loven enten indskrænkes til Embedsbestallingcr alene eller
slet ikke udkomme.
Med Hensyn dernæst til Gebyret for Embedsbestallinger blev det
fra flere Sider yttret, at Udkastets Gebyrer vare altfor høie, og at over
hovedet den hele paagjældende Beskatningsform er principstridig og
i flere Henseender uheldig, saa at den helst maatte ønskes hævet, i
hvilken Anledning Finantsministeren [Sponneck] bemærkede, at han
fuldkommen erkjendte, at Gebyrer for Embedsbestallinger ere en uhel
dig Afgift, men at han, da den engang finder Sted, ikke kunde under
de nærværende Forhold ansee det hensigtsmæssigt at andrage paa dens
Ophævelse, og at det hele Forhold, saaledes som i Udkastets Motiver
nærmere udviklet, trænger til cn Regulering. Finantsministeren tilføi-
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ede imidlertid, at ihvorvel han for sit Vedkommende ikke kunde finde
Grund til at lade denne Sag beroe, havde han dog paa den anden Side
ingen overveiende Betænkelighed ved, at Sagen ikke fremmes paa den
nu forsamlede Rigsdag, og han lagde derfor ingen særdeles Vægt paa,
at Udkastet forelægges den.
Da det derpaa sattes under Afstemning, om det omhandlede Lov
udkast skulde forelægges den nu forsamlede Rigsdag, erklærede Ju
stitsministeren [Scheel], Marineministeren [v. Dockum], Finantsmi
nisteren [Sponneck] og Conseilpræsidenten [Moltke] sig for dette
Spørgsmaals bekræftende Besvarelse, medens derimod Statsraadets Plu
ralitet stemmede for, at Lovudkastet ikke skulde forelægges den nu
forsamlede Rigsdag.
Finantsministeren [Sponneck] refererede dernæst Udkast til Lov
om Eftergivelse og Nedsættelse af Summer, der skyldes til Statskassen
for modtagne Forskud paa Gage, Pension o. desk, af hvilket Udkast
med Motiver et Aftryk toges ad acta.
Da Statsraadet maatte, efter hvad der forelaa, med Finantsministe
ren erkjende Nødvendigheden af en saadan Lov, samtykkede det i, at
der erhverves allerhøieste Sanction for Udkastets Forelæggelse for
Rigsdagen.
Finantsministeren [Sponneck] forelagde i Overensstemmelse med
den af Statsraadet tidligere tagne Beslutning et af Domænedirektøren
udarbeidet motiveret Forslag til Bestemmelse af Værdien af Frederiksgave med Tilhørende (Bøndergodset undtaget) samt Flenstofte.
For sit eget Vedkommende vidste han Intet at erindre imod dette
Forslag, ifølge hvilket Taxationssummen for de paagjældende Ejen
domme, af hvilke Hans Majestæt ønskede at blive Eier, blev ialt
300.500 Rbd.; og Conseilpræsidenten, hvem han havde tilstillet For
slaget, havde heller ikke ved at gjennemgaac dette fundet Noget at
bemærke.
Idet Statsraadets øvrige Medlemmer renoncerede paa at gives Lei
lighed til nærmere at gjennemgaac Forslaget, fandt Statsraadet Intet
at erindre imod, at Finantsministeren forelægger Hans Majestæt dette
Forslag og meddeler Allerhøistsamme, at naar han vedbliver sit Ønske
om at kjøbe de paagjældende Eiendomme, det ovennævnte Taxationsbeløb af 300.500 Rbd. vilde i det Lovforslag, der angaaende Eiendom
menes Afhændelse blev at forelægge Rigsdagen, blive sat som Afhæn
delsessum.
33*
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I Anledning af, at der i 1848 var ifølge en af den daværende Finants
minister mundlig meddelt, paa Beslutning af Statsraadet grundet Re
solution, blevet sisteret med Udbetaling af Renter af tvende Hendes
Kongelige Høihed Hertuginde Wilhelmine tilhørende Kongelige Obliga
tioner, den ene paa 120.000 Rdb., den anden paa 25.000 Rbd., og at der
nu var sket Begjæring til Finantsministeriet om at faae Renter af disse
to Obligationer, hvis Rentebeløb aldrig havde været anvist paa Rends
borg Hovedkasse, men stedse tidligere var blevet hævet ved Finantskassen i Kjøbenhavn, betalte, erklærede Statsraadet sig med Finants
ministeren enigt i, at der under de forhaandenværende Forhold ikke
længer er Grund til for Fremtiden at tilbageholde Renterne af be
meldte Obligationer, og at derhos ogsaa de resterende Renter, med
Afkortning af Krigsskatten, nu vilde, forsaavidt disse ikke maatte være
bievne udbetalte fra Holsten, blive at udbetale af Finantshovedkassen.
Indenrigsministeren [Tillisch] refererede Udkast til Lov om Jordeiendommes Udstykning og Sammenlægning, af hvilket Udkast et Af
tryk toges ad acta.
Udkastets § 10, saalydende: »Arvefæsteeiendomme ere i Henseende
til Udstykning undergivne samme Vilkaar som anden Eiendom. Ved
Udstykningen bliver Arvefæsteafgift og Recognition at fordele paa
Parcellerne efter deres Hartkorn«, vedtoges at skulle udgaae.
§ 22 vedtoges at skulle redigeres saaledes: »Ved alle Udstykninger
bliver det af Indenrigsministeriet at paasee, at saavidt muligt de større
Parceller (§§ 6 og 8) udlægges i samlede Lodder, og samtlige Parceller
gives hensigtsmæssige Figurer«.
Med disse Forandringer approberede Statsraadet, at Udkastet efter
forud erhvervet allerhøieste Sanction forelægges Rigsdagen.
Mødet blev derpaa hævet.
A.W. Moltke.
/ J. Liebe.
Møde i statsrådet mandag d. 20. oktober 1851.

Aar 1851, den 20de October, var Statsraadet samlet. Protokollen
førtes af Justitsraad Liebe.
Statsraadet approberede, at Indenrigsministeren efter forud erhver
vet allerhøieste Sanction forelægger Rigsdagen et Lovudkast, hvorved
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Indenrigsministeriet bemyndiges til at sanctionere Statuterne for Creditforeninger og Laanekasser for Grundeiere, skjøndt der ikke maatte
være anmeldt Interessenter til det i Lov af 20de Juni f. A. § 4 bestemte
Beløb af idetmindste 1 Million Rbd., men kun til et Beløb af % Million.
Finantsministeren [Sponneck] refererede Udkast til Lov om for
skjellige Domæneeiendommes Afhændelse m. v., hvilket Udkast blev
af Statsraadet approberet til efter forud erhvervet allerhøieste Sanc
tion at forelægges Rigsdagen.
I Anledning af, at Rønne Havnecommission ikke havde fundet sig
tilfredsstillet ved overensstemmende med Statsraads-Beslutning af 1ste
August d. A. i Erstatning for det Tab i Havneindtægter, som var blevet
foranlediget ved, at den daværende Indenrigsminister havde bevilget,
at de Havneafgifter, der ifølge Rønne Havnetaxt skulde erlægges ved
Ind- og Udgaaende af det fra Orlogsdampfregatten Archimedes bjer
gede Inventarium, m.m., maatte eftergives, forsaavidt de paagjældende
Gjenstande igjen udføres af Landet, at erholde udbetalt af Statskassen
et Beløb af 600 Rbd., men derimod insisterede paa at faae Havnekas
sens fulde paagjældende Tab erstattet med det Beløb, som Havneafgif
terne vilde have udgjort, nemlig 979 Rbd. 29 Sk., bragte Finantsmini
steren [Sponneck], som herom havde modtaget Meddelelse fra Inden
rigsministeriet, under Omhandling, hvorledes der videre vilde være at
forholde med Hensyn til denne Sag, i hvilken Henseende Spørgsmaalet
først og fremmest dreiede sig om, hvorvidt den daværende Indenrigs
minister havde været berettiget til den skete Eftergivelse af Havne
afgifterne eller ikke.
Statsraadet vedtog, at der, forinden videre Bestemmelse toges, skulde
af Indenrigsministeriet anstilles Undersøgelse om, fra hvilken An
skuelse Regjeringen i ældre lignende Tilfælde var gaaet ud med Hen
syn til Spørgsmålet om Eftergivelse af Havneafgifter.
Justitsministeren [Scheel] refererede Udkast til Lov om Rigsretten,
af hvilket Udkast en Gjenpart toges ad acta.
Statsraadet approberede, at dette Lovudkast, med Hensyn til hvilket
iøvrigt Minister Bardenfleth udhævede de Betænkeligheder, han havde
ved dets Forelæggelse for Rigsdagen, men uden at han dog forresten
fandt Grund til at erklære sig imod Forelæggelsen, efter forud erhver
vet allerhøieste Sanction forelægges Rigsdagen.
Minister Bardenfleth meddelte, at der, efterat en Skrivelse, over
ensstemmende med Statsraadets Beslutning af 22de September d. A.
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angaaende Forholdet med Hensyn til Kanaltolden, var afgaaet til Grev
Criminil, var fra den i sin Tid fra holstensk Side til dette Forholds
midlertidige Regulering udnævnte Commissær kommen en Meddelelse
til den slesvigske Commissær om, at de afbrudte Underhandlinger
ønskes igjen knyttede, og som Følge heraf havde Minister Bardenfleth
sisteret med Executionen af den i hiin Skrivelse indeholdte Trudsel.
Minister Bardenfleth bemærkede, at han paatænkte at gjøre Hans
Majestæt Forslag om Indretningen af en retsvidenskabelig Examen for
Herugdømmet Slesvig, som skulde holdes ved Ovcrjustitscommissionen
i Overrettens Sted, og saaledes at Professoren i slesvigsk Ret ved Kjø
benhavns Universitet skulde ved denne Leilighed træde sammen med
Overjustitscoinmissionen, og at for de ved Kjøbenhavns Universitet
examinerede juridiske Kandidater, som underkastede sig hiin Examen,
skulde Prøven i de Fag, hvori de ved Universitetet vare examinerede,
bortfalde, men Charaktererne, som de havde erholdt i disse Fag, regnes
sammen med de Charakterer, de fik i de Discipliner, hvori de ved den
nævnte Examen skulde prøves. Han tilføiede, at hvis der ei af politiske
Hensyn og navnlig ikke fra Udenrigsministerens Side maatte haves
nogen Betænkelighed ved denne Sags Ordning paa den anførte Maade,
ønskede han meget snarest muligt at gjøre Indstilling herom til Hans
Majestæt.
I politisk Henseende fandt Ingen af Statsraadets Medlemmer og
navnlig heller ikke Udenrigsministeren, at der kunde være Noget at
erindre imod Indretningen af en saadan Examen som af Minister
Bardenfleth ommeldt; men derimod blev det af Indenrigsministeren
[Tillisch], som forud havde havt Leilighed til at gjøre sig bekjendt
med nærværende Sag, bemærket, at der, saaledes som Sagen paatænktes
ordnet, savnedes Garanti for, at de danske Kandidater, der underkaste
sig Examen, ere det tydske Sprog tilstrækkeligt mægtige, thi det skulde
være dem selv overladt at vælge, hvilket af begge Sprog, Tydsk eller
Dansk, de vilde examineres og skrive deres Afhandlinger i; og paa den
anden Side savnedes der ogsaa Garanti for, at de Tydske, som under
kastede sig Examen, vare det danske Sprog tilstrækkeligt mægtige, thi
de havde det samme Valg som nys nævnt, og vel skulde den ene af
de to Afhandlinger, som de skulde indlevere før Examen (hvilke
Afhandlinger bortfaldt for de allerede ved Kjøbenhavns Universitet
examinerede Kandidater) skrives paa Dansk, men deri laae, som let
vilde sees, ingen Garanti, da det stod i deres Magt at benytte Andres
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Hjælp hertil. Han maatte derfor ansee det vigtigt, at der blev truffet
saadanne Regler, at Sikkerhed kunde haves for, at de Paagjældende
vare baade det danske og det tydske Sprog tilstrækkeligt mægtige.
I samme Retning som Indenrigsministeren udtalte sig ligeledes
flere af Statsraadets Medlemmer, idet de fandt, at det var en Fordring,
som billigen kunde stilles til dem, der vilde underkaste sig den om
handlede Examen, at de maatte godtgjøre, at de vare begge Sprog til
strækkeligt mægtige.
Minister Bardenfleth bemærkede derefter, at skjøndt det efter hans
Mening ikke vilde i praktisk Henseende have megen Betydenhed at
fordre, at Examinationen og de skriftlige Afhandlingers Udarbeidelse
skulde for en Del foregaae for de Danskes Vedkommende paa Tydsk
og omvendt for de Tydskes Vedkommende paa Dansk, skulde han dog,
da Stemningen i Statsraadet var for, at Fordringerne med Hensyn til
Sproget gjensidigt skjærpedes, tage dette Punkt under nærmere Over
veielse og derefter ændre den af ham paatænkte Indstilling til Hans
Majestæt.
Mødet blev derpaa hævet.

A. W. Moltke.
/ J. Liebe.
Møde i statsrådet torsdag d. 23. oktober 1851.

Aar 1851, den 23de October, var Statsraadet samlet. Conseilpræsi
denten og Minister Bardenfleth, hvilken sidste var taget tilbage til
Flensborg, vare fraværende. Indenrigsministeren førte Forsædet. Pro
tokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Det af Ministeriet ved dets Dannelse foreløbig vedtagne Program
blev, efter paany at være gjennemgaaet, med nogle faa mindre væsen
lige Ændringer taget til Indlemmelse i Protokollen, saalydende:

Program.

§ h
Hans Majestæt Kongen tilraades nedenstaaende Plan for Monar
kiets fremtidige Ordning.
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Plan til det danske Monarkies Ordning.
Art. I.
Det danske Monarki vedbliver at udgjøre et samlet Hele under en
fælleds Fyrste, med samme Arvefølge, med fælleds diplomatisk og
consular Repræsentation, Flaade og Flag, samt et saadant Fælledsskab
mellem de holstenske og lauenborgske Tropper og den øvrige Del af
Monarkiets Armee, som nærmere vil være at fastsætte.
Overensstemmende Handels- og Skibsfartssystem, Myntfod, Post- og
Toldvæsen skal, med det fornødne Forbehold for Hertugdømmet
Lauenborgs Vedkommende (Art. VIII), omfatte hele Monarkiet.
En Opgjørelse af den fælleds Statsgjæld og de fælleds Statsaktiver
skal finde Sted, og den paa Holsten faldende Byrde fastsættes efter en
paa Folkemængden grundet Fordeling.
Art. II.
For Hertugdømmet Holstens Vedkommende vedbliver Kongen at
være Medlem af det tydske Forbund.
Hertugdømmets særlige Stilling sikkres ved egen Forvaltning
og egen Landdag, der i Forbindelse med Kongen har besluttende Myn
dighed.
Af Udgifterne til de i Art. I nævnte Fælledsanliggender udreder
Hertugdømmet et vist aarligt Beløb, der eengang for alle fastsættes
efter et almindeligt Overslag og en paa Folkemængden bygget For
deling. Yderligere Tilskud kan kun med Kongens og Landdagens Sam
tykke paalægges Hertugdømmet.

Art. III.
Naar Statsraadet forhandler Sager, som angaae Monarkiet i dets
Helhed, har Holstens hos Kongen tilstedeværende Minister (Ministre)
Sæde og Stemme i Statsraadet i fuldkommen Lighed med Monarkiets
øvrige Ministre.
Lovgivningssager vedkommende de i Art. I nævnte Anliggender,
med fornødent Forbehold for Lauenborgs Vedkommende (Art. VIII),
behandles foreløbigen ved Udvalg af Medlemmer i lige Tal af den dan
ske Rigsdag og Holstens Landdag, hvilke dernæst, hver især, fore
lægges Resultatet til Beslutning paa forfatningsmæssig Maade. Er om
noget enkelt Punkt, med Hensyn til hvilket Overensstemmelse er nød
vendig, en saadan ikke at tilveiebringe, forbliver det forsaavidt ved det
Bestaaende.
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Art. IV.
Hertugdømmet Slesvig har sin særlige besluttende Landdag og sin
egen ministerielle Bestyrelse for efternævnte Anliggender:
1) Den civile og criminelle Lovgivning;
2) Justits- og Politi væsenet;
3) Kirke- og Undervisningsvæsen, dog med Bibehold af det bestaaende
særlige Forhold i Henseende til Als, Ærø og Tørninglehn;
4) Communalvæsenet;
5) Næringsvæsenet;
6) Indtægter og Udgifter vedkommende Hertugdømmets særlige An
liggender; fremdeles Udredelsesmaaden af dets Bidrag til de Ud
gifter, som Hertugdømmet har fælleds med Kongeriget, forsaavidt
de ikke dækkes af de fælleds Indtægter. Bidragsqvoten til bemeldte
Udgifter fastsættes i Forhold til Folkemængden.
Den danske og den tydske Nationalitet i Hertugdømmet Slesvig
skulle nyde lige Ret og lige Beskyttelse.
Art. V.
For alle i Art. I nævnte Anliggender har Kongeriget Danmark og
Hertugdømmet Slesvig Administration og Lovgivningsmagt tilfæl
leds, og i saa Henseende træder den slesvigske Landdag sammen med
Kongerigets Rigsdag.
Art. VI.
Med Hertugdømmet Holsten har Hertugdømmet Slesvig følgende
Institutioner tilfælleds :
1) Eiderkanalen;
2) Døvstumme-Institutet;
3) Daareanstalten i Staden Slesvig;
4) Straffeanstalten i Glückstadt.
Holstens og Slesvigs indbyrdes Deltagelse i de med disse Institu
tioner forbundne Indtægter og Udgifter, saavelsom Ordningen af sam
mes Bestyrelse, forbeholdes bemeldte Hertugdømmers respektive Regjeringer og Lovgivningsmagter, naar deres Forfatninger ere endelig
fastsatte. Er Overenskomst til nogen Institution ikke at tilveiebringe,
kan Fælledsskabet forsaavidt ophøre.
Til Universitetet i Kiel bidrager Hertugdømmet Slesvig, som Veder
lag for sammes Benyttelse deraf, aarlig % af, hvad Monarkiets fælleds

522

23. OKTOBER 1851

Statsfinantser dertil efter Gjennemsnit af de 5 Aar 1843—1847 have
ydet.
En ikke politisk nexus socialis imellem det holstenske og det sles
vigske Ridderskab kan vedblive, navnlig hvad Fælledsskabet i Hen
seende til de i begge Hertugdømmer beliggende Klostre angaaer.

Art. VII.
Forandringer i de i de foregaaendc Artikler givne Bestemmelser,
forsaavidt de angaae Forholdet mellem Monarkiets forskjellige Dele,
kunne ikkun foregaae med fælleds Samtykke af Lovgivningsmagten i
de Dele, som Bestemmelsen vedkommer.
Art. VIII.
For Hertugdømmet Lauenborgs Vedkommende vedbliver Kongen
at være Medlem af det tydske Forbund.
Hvad der indeholdes i det første Stykke af Art. I gjælder ogsaa for
dette Hertugdømme, hvis øvrige Forhold til det danske Monarkies
andre Dele nærmere vil være at fastsætte.

§ 2.
Slesvigs Provindsialstænder sammenkaldes snarest muligt efter
udskrevne nye Valg for at afgive Betænkning angaaende Sammen
kaldelsen af en Landdag og over Udkast til en Valglov for Dannelsen
af denne Landdag, hvilken Kongen vil forelægge, om den, ialtfald med
enkelte Ændringer i Henseende til det mindre Væsenlige, vil antage
et i Overensstemmelse med den af Kongen endelig fastsatte Organi
sationsplan for hele Monarkiet (§ 1) udarbeidet Forfatningsudkast
for Slesvig, eller om den vil sammentræde med den forenede danske
Rigsdag for med denne at tage under Overveielse, hvad der maatte
være nødvendigt for at fyldestgjøre det ved Grundlovens Udgivelse
med Hensyn til Hertugdømmet Slesvig tagne Forbehold.
§ 3.
Patentet angaaende Valg til de slesvigske Provindsialstænder i
Overensstemmelse med § 2 udgaaer strax.
§ 4.
I dette Patent bestemmer Hans Majestæt Kongen tillige, at hvo der
i Overensstemmelse med Patent af 10de Mai 1851 er forment Ophold
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i Hertugdømmet Slesvig, skal være udelukket fra at kunne vælges til
Stænderdeputeret, og at Virilstemmen for de Hertugelige Augustenborgske Fideicommisgodser i Henhold til Forordningen af 15de Mai
1834 angaaende Provindsialstænders Indretning i Hertugdømmet Sles
vig § 1 No. 5 ikke vil kunne benyttes ved den forestaaende Provindsialstænder-Forsamling.
§5.
Valglovsudkastet, som skal forelægges de slesvigske Provindsial
stænder, udarbeides uopholdelig paa Basis af en moderat ValgretsCensus, uden Forskjel mellem Stænder eller mellem Kjøbstæder og
Land.

§ e.
Rigsdagen meddeles Foranstaaende som Ministeriets Program i
Forbindelse med den sædvanlige i Udenrigsministeriet udarbeidede til
de tidligere lignende Meddelelser sig sluttende Udsigt over den politiske
Stilling, hvilken Udsigt ved nærværende Leilighed saa fuldstændigt,
som det er nogenlunde tilraadeligt, bilægges navnlig med den seneste
Tids Aktstykker vedkommende Udlandet. Derhos tilføies, at Ministeriet
er beredt til, naar det ønskes, i hemmeligt Møde at meddele muligen
attraaede yderligere Oplysninger.
Udenrigsministeren [Bluhme] bemærkede, at da hans Formand
ikke havde ladet Svarene paa de østerrigske Noter af 9de September
og de preussiske af 14de s. M. afgaae, ansaae han det nu under de
forandrede Omstændigheder nødvendigt, at han ved at besvare disse
Noter holdt Svarene i en ganske anden Tone end de af hans Formand
efterladte og Statsraadet bekjendte Udkast; og bemærkede han i saa
Henseende, at han paatænkte at gjøre selve Svarnoterne korte og at
lade den egenlige Refutation af Argumentationen i de østerrigske og
preussiske Noter følge i Bilag som Verbalnoter.
Statsraadet billigede, at der forholdtes saaledes, som Udenrigs
ministeren havde yttret.
Udenrigsministeren [Bluhme] refererede Indholdet af de Conversationer, han idag havde havt med de fremmede Magters Repræsen
tanter, navnlig den engelske, russiske, preussiske og østerrigske. De
havde alle været enige om, at det vilde være godt, at Kongen sammen
kaldte de slesvigske Provindsialstænder, men ligesaa enige om, at
det vilde gjøre et uheldigt Indtryk kun at forelægge dem, hvad der
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er bestemt i Ministeriets foreløbig vedtagne Program, hvis Grundtræk
han mundlig havde confidentielt, men selvfølgelig ogsaa kun confidentielt, gjort dem bekjendte med. De vare ligeledes alle enige om, at
det vilde være det allerurigtigste Skridt, Regjeringen kunde gjøre, at
skille den holstenske Armee fra Monarkiets øvrige Armee; og navn
ligen havde Baron Ungern i Særdeleshed udtalt sig stærkt om det
Indtryk, som Opgivelse af Armee-Eenhed vilde gjøre paa hans Keiser,
idet denne vilde betragte samme som en Adsplitten af, hvad han
havde gjort sig Umage for at faae consolideret, og i en slig Opgiven
fra dansk Side af, hvad han havde arbeidet for at søge opnaaet, see
et Beviis paa, at Monarkiets Integritet ikke i Virkeligheden ligger i
Regjeringens Intention. De havde derfor i Monarkiets Eenheds In
teresse indstændigen lagt paa Sinde ikke at opgive Monarkiets Sag
ved at skille Armeen, men at holde paa een fælleds Armee for det hele
Monarki. De havde derhos lagt særdeles Vægt paa Deklaration om,
at ingen Danisering og ingen Incorporering af Slesvig ligger i Regje
ringens Hensigt, og idet de iøvrigt erklærede, at et Slesvig-Holsten var
der ikke Tale om at ville have, havde de urgeret Nødvendigheden af,
at der med Hensyn til Slesvig og Holsten gaaes parallelt frem. De
havde tillige tilføiet, at hvis ikke nu Regjeringens egne Handlinger
bleve saadanne, at de fandt mere Anklang hos Magterne, vilde Følgen
blive, at disse trak sig tilbage, og at den danske Regjering kom til at
staae isoleret.
Idet Udenrigsministeren endnu bemærkede, at han naturligvis
havde efter bedste Evne bestræbt sig for at berigtige de fremmede
Repræsentanters Meninger, og at han navnlig havde argumenteret
Alt for at bevise dem, at det ikke er Regjeringens Tanke eller Villie
at gaae hen mod en Deling af Monarkiet, men at man kun vil give
Holsten, hvad Holstens er, samt idet han tilføiede, at man havde be
stemt lovet ham at arbeide hen paa, at der i Wien og Berlin ikke
tages overilede Beslutninger, fremhævede han sluttelig, at det ligger
for, at Keiseren af Rusland saa at sige ubetinget har med Hensyn til
den danske Sag sluttet sig til de to tydske Stormagter, fordi Keiseren
har faaet den Overbevisning, at deres Hensigt er et stærkt Monarki.
Forbeholdende sig at gjøre Statsraadet yderligere Meddelelser,
saasnart Efterretninger, hvorpaa nærmere kunde bygges, indløbe fra
de danske Gesandtskaber i Udlandet, gik derpaa Udenrigsministeren
over til at forelægge den til at meddeles Rigsdagen bestemte Beretning
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om Landets politiske Stilling. Han bemærkede, at han forelagde denne
Beretning saaledes, som han ved sin Tiltrædelse af Udenrigsministe
riet havde forefundet den udarbeidet, idet den korte Tid, han havde
havt til at sætte sig ind i Forholdene og til navnligen at gjøre sig til
strækkeligt bekjendt med alle de til Forelæggelse for Rigsdagen be
stemte Aktstykker, havde gjort ham det umuligt at indlade sig paa
nogen Omarbeiden af Beretningen, om han ellers med Hensyn til
flere Partier af denne kunde have ønsket at være istand dertil. Kun
havde han tilføiet Beretningen en kort Slutnings-Exposé, hvilken han
forelæste Statsraadet, idet han derhos bemærkede, at han endnu tilsidst i Beretningen vilde give en Appercu over Ministeriets foreløbigt
vedtagne Program.
Efterat Statsraadet havde udtalt sig derhen, at det med Hensyn
til den i Programmet indeholdte Plan for Monarkiets fremtidige Ord
ning maatte, da den fra Statsraadets tidligere i Forening med Grev
Reventlow-Criminil stedfundne Forhandlinger endnu tilbagestaaende
3die Læsning af Notabelprojectet udkrævede, i Henhold til hvad der
engang var blevet vedtaget, Grev Criminils Nærværelse, for Rigsdagen
antydes, at bemeldte Plan var saaledes, som Hans Majestæts danske
Ministerium havde forenet sig om at ville tilraade Kongen den, men
at Sagen endnu ikke forelaae Hans Majestæt til Beslutningstagelse,
blev det dernæst vedtaget, at man om Meddelelsesformen for Uden
rigsministerens Beretning, navnlig angaaende hvorvidt den vilde være
at forelæse begge Rigsdagens Thing, eller den alene skulde med tilhø
rende Aktstykker sendes Formændene til Forelæggelse under Sekre
tærernes Tilsyn, skulde conferere med begge Formændene og følge,
hvad de i saa Henseende maatte ansee for det Tilraadeligste. Idet
Statsraadet derhos var enigt om Nødvendigheden af, at det hele Mini
sterium maatte være samlet ved de eventuelle Discussioner paa Rigs
dagen angaaende de politiske Forhold, og at saaledes de paagjældende
Møder ikke kunde holdes samtidigt i begge Rigsdagens Thing, blev,
da Udenrigsministerens Tid ikke tillod ham at have den ovennævnte
Conference med Formændene, dette Hverv overdraget Indenrigsmini
steren og Finantsministeren.
Paa derom af Udenrigsministeren [Bluhme] gjort Forespørgsel
fandt Statsraadet Intet at erindre imod, at han confidentielt meddeler
den danske Regjerings Repræsentanter i Wien og Berlin en Gjenpart
af det foreløbigt vedtagne Program, for at de kunne benytte dette til
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confidentielle Meddelelser, men med udtrykkelig Tilføining om, at de
ikke maa tage Afskrifter af samme.
Conseilpræsidenten [Moltke] forelagde en Skrivelse fra Forman
den i Folkethinget, hvorved meddeles Thingets Beslutning at opfordre
Regjeringen til at meddele Thinget den Betænkning, som er afgiven
af de i afvigte Sommer i Flensborg forsamlede Notabler.
Statsraadet vedtog, at der skulde svares Formanden, at bemeldte
Betænkning vilde blive bilagt den Beretning om Landets politiske
Stilling, der vilde blive Thinget meddelt, og at der Intet havdes imod,
at Thinget, forsaavidt det maatte ønskes, lod til Medlemmerne tage
Aftryk af denne Betænkning, hvoraf Regjeringen ikke har flere trykte
Exemplarer end de faa, der ville findes imellem Bilagene til Beret
ningen.
Paa dertil af Udenrigsministeren [Bluhme] given Anledning, er
klærede Statsraadet, at det ikke fandt Noget imod, at han, saaledes
som han yttrede at være hans Hensigt, tilraader Hans Majestæt at
samtykke i Contingentets Formation, med Hensyn til hvilken de ved
kommende Forhandlinger i Holsten nu vare tilendebragte, og en Con
ference derefter havde fundet Sted imellem Hans Majestæts Generaladjutant og Krigsministeren.
I Anledning af, at Udenrigsministeren med Hensyn til Størrelsen
af den eventuelle Affindelsessum, som maatte være at tilstaae Her
tugen af Augustenborg for hans Godser i Slesvig, ønskede, da i denne
Henseende 80.000 Rbd. Preussisk Courant var i forskjellige diploma
tiske Aktstykker nævnt som et Beløb, hvorpaa den danske Regjering
vilde være tilbøielig til at gaae ind, at erfare, om han paa Sagens
nuværende Stadium kunde ansee sig bemyndiget til at erklære, at Re
gjeringen er beredt til i Vederlag for de Augustenborgske Godser at
indrømme Hertugen et Beløb af 80.000 Rbd. Preussisk Courant, med
delte Statsraadet Udenrigsministeren Bemyndigelse til at give en saa
dan Erklæring, idet man ved, hvad der allerede tidligere er passeret,
følte sig bunden til den nævnte Afstaaelsessum og holdt sig over
bevist om, at man, selv hvis denne Sum, efter en nærmere nøiagtig
Opgjørelse af, hvad Hertugens Godser kunde ansættes til, (hvilken
Opgjørelse Statsraadet, for at den kunde haves paa rede Haand, over
drog Udenrigsministeren at foranledige bragt istand ved derom at hen
vende sig til Ministeren for Hertugdømmet Slesvig) skulde vise sig
at være meget genereus, dog ikke vilde komme fra den, medens man
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derimod, hvis den skulde vise sig at være for ringe, vistnok vilde
blive nødsaget til at lægge Noget til.
Cultusministeren [Madvig] refererede Udkast til Lov angaaende
Bøgildgaard og det derværende Institut.
Statsraadet approberede, at dette Lovudkast efter forud indhentet
allerhøieste Sanction forelægges Rigsdagen.
Mødet blev derpaa hævet.
A. W. Moltke.
/ J. Liebe.

Møde i statsrådet lørdag d. 25. oktober 1851.

Aar 1851, den 25de October, var Statsraadet samlet. Minister Bar
denfleth var fraværende. Protokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Conseilpræsidenten [Moltke] forelæste en Skrivelse af 21de Octo
ber, som han fra Grev Criminil havde modtaget til Svar paa den til
ham rettede Anmodning om at tage Del i den tilbagestaaende 3die
Læsning af Notabelprojectet.
Idet Statsraadet erkjendte Vægten af de Grunde, som Grev Crimi
nil havde anført for, at han fortiden ikke vel kan forlade Holsten, og
idet man derhos tiltraadte, at der, efter den gjentagne udførlige Be
handling, som Notabelprojectet under Grev Criminils Deltagelse i
Statsraadets Forhandlinger er blevet underkastet, er mindre Nødven
dighed for, at han er nærværende ved Projectets nu kun tilbagestaa
ende 3die Læsning, antoges det under disse Omstændigheder at ville
være tilstrækkeligt, at der, saasnart Statsraadet har vedtaget Pro
jectet i den Form, hvori det vil tilraade Hans Majestæt samme, med
deles Grev Criminil en Gjenpart af det saaledes vedtagne Project,
for at han derved kan blive sat istand til i et til Optagelse i den sam
lede allerunderdanigste Betænkning, som man ved hans Nærværelse
blev enig om, at der for alle Hans Majestæts Regjeringsorganers Ved
kommende skulde afgives over Sagen, bestemt Votum at udtale sig
over, hvad han maatte tilraade Allerhøistsamme.
I Overensstemmelse hermed overdroges det Conseilpræsidenten
at tilskrive Grev Criminil.
Udenrigsministeren [Bluhme] fortsatte sine Meddelelser om, hvad
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der kan kaste Lys paa vore Forhold ligeoverfor Udlandet. Han be
mærkede, at saavel i Berlin som navnlig i Wien har man Kundskab
om det nye Kabinet og om den Fremgangsmaade, dette vil bruge.
Med Baron Vrintz havde han idag havt en Conference, og Baronen
syntes at være vel underrettet om sin Regjerings Intentioner. Efter
en Anerkjendelse af Vægten af de Motiver, der lede Hans Majestæt
Kongen og Allerhøistsammes Regjering, havde han yttret, at han
maatte fremsætte det aldeles bestemte Faktum, at de Magter, som
troe at have gjort store Offre for Danmark med Hensyn til Succes
sionssagen, mene, støttende sig herpaa og paa deres Egenskab som
europæiske Stormagter, at kunne raade med Hensyn til Monarkiets
Ordning, og det Punkt, som Baron Vrintz bestandig kom tilbage til,
var: at i det Øieblik, der fra Kongen forelægges de forskjellige Re
præsentationer Noget om Sammentrædeisen af den danske Rigsdag
med slesvigske Deputerede, ville de to tydske Stormagter nedlægge
deres Mandat og overlade Alt til Omstændighederne og til, hvad de
siden kunde finde hensigtsmæssigt at gjøre. Han havde ikke sagt, at
Garantien for Heelstaten i saa Tilfælde vilde expirere, heller ikke at
Arvespørgsmaalets indledede Ordning vilde blive frusteret; men han
havde paa den anden Side heller ikke sagt Nei dertil. Han havde tillige
aldeles confidentielt meddelt Udenrigsministeren, at Lord Palmerston
har skrevet til Sir Henry Wynn, at han anseer de østerrigske Trop
pers Tilstedeværelse i Holsten som en meget nyttig Ting og som et
Correktur-Middel mod Danmarks overdrevne Fordringer. Baron
Vrintz havde endelig tilføiet, at Keiseren af Østerrig og Kongen af
Preussen (og med dem tillige Keiseren af Rusland og den engelske
Regjering) ere fuldstændigt enige om ikke at tilstede slesvigske Deputeredes Sammentræden med den danske Rigsdag. Paa Udenrigs
ministerens i denne Anledning rettede Spørgsmaal til Baron Vrintz
om, hvorfor den østerrigske Regjering ikke, dengang Grev Sponneck
i sin Mission angaaende Notabelprojectet var i Wien, havde ligefrem
fremsat det Hovedforlangende, at ikke slesvigske Deputerede maa
træde sammen med den danske Rigsdag, havde Baron Vrintz svaret,
at Fyrst Schwarzenberg havde givet Grev Sponneck en confidentiel
Skrivelse, hvori Fyrsten erklærede ikke at kunne opgive Forbunds
beslutningen af 1846, og at i denne Erklæring ligger, at Østerrig aldrig
vil kunne gaae ind paa en Incorporation af Slesvig og, da den sles
vigske Landdags Forening med den danske Rigsdag er en Incorpo-
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ration, altsaa heller ikke paa denne Forening. Baron Vrintz havde
endelig sagt til Udenrigsministeren, at naar Regjeringen blot vilde
forandre Artikel 5 i den i Programmet indeholdte Plan for Monar
kiets Ordning og lade det for Slesvig blive ved Udvalg ligesom efter
Artikel 3 med Hensyn til Holsten, saa skulde Østerrig gaae med den
danske Regjering igjennem Alt; han indestod for, at saa skulde Alt
være i Orden, og Østerrig og Preussen skulde tvinge Tydskland.
Efterat Udenrigsministeren derpaa havde forelæst Statsraadet en
Depeche af 20de October fra Grev Piessen i Wien og ligeledes en De
peche fra Gesandtskabet i Petersborg, bemærkede han sluttelig, at
han ingen Tvivl bærer om, at naar Ministeriets Program bliver publici juris, ville Østerrig og Preussen nedlægge deres Mandat. Det var
da altsaa nu et Spørgsmaal, om Regjeringen, naar den nu ved, hvad
den har at vente, i det Øieblik Østerrig og Preussen trække sig til
bage: at vor Sag gaaer over i Forbundsdagens Hænder, og at de tyd
ske Tropper i Holsten, saaledes som Baron Vrintz havde erklæret ham,
staae imod Kongen, skal gaae frem med Programmet, saaledes som
det foreløbigen er blevet vedtaget. Han troede ikke, at nogen Uden
rigsminister vil være istand til at fortsætte Underhandlingerne, naar
Artikel 5 i den i Programmet indeholdte Plan bliver som den er, og
hans Forslag var derfor: at Statsraadet vil tage under Overveielse,
om der er nogen Mulighed for at redigere denne Artikel saaledes, at
den bringes i Overensstemmelse med Artikel 3.
Finantsministeren [Sponneck] maatte bemærke, at Fyrst Schwar
zenberg i den af Udenrigsministeren berørte confidentielle Skrivelse
havde garanteret, at Østerrig vil være imod den vrange Fortolkning
af Forbundsbeslutningen af 1846, som Tydskland opstiller. Han kunde
derhos ikke Andet end finde det i høieste Maade mærkeligt, at Grev
Nesselrode, efterat det Hele, der passerede ved hans Mission i Wien
og Berlin, blev sluttet under den, hele den russiske Politik for det
danske Spørgsmaals Vedkommende styrende russiske Diplomats, Ba
ron Meyendorffs Auspicier, nu ganske ignorerer det Altsammen og
springer tilbage til Manifestet af 14de Juli 1850. Hvad dernæst angik
den Udvei, som Udenrigsministeren idag har betegnet ved det af ham
gjorte Forslag, da maatte han bemærke, at det, efter hvad der ligger
for, ikke er støttet paa noget officielt Tilsagn fra de vedkommende
Regjeringers Side, at denne Udvei vil i Øieblikket være fyldestgjørende ligeoverfor Udlandet, eller om den ialtfald længere end i Øie34
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blikket vil være det. Men i ethvert Fald maatte han ansee den paa
pegede Forandring af Artikel 5 uigjennemførlig ligeoverfor Rigs
dagen; at gjøre en Forandring som den i Programmet med Underforstaaelse af, at man, hvis Rigsdagen ikke gaaer med, opløser denne,
kan maaske blive nødvendigt, men det nærværende Ministerium kan
ikke gjøre det. Den constitutionelle Forbindelse mellem Slesvig og
Danmark er det, hvorfor den hele Krig er ført, og det, som bestandig
lige siden November-Ministeriet blev dannet, har været Ministeriets
Maal; at opgive denne Forbindelse er den sidste Concession, der kan
være Spørgsmaal om, og han for sit Vedkommende kunde aldrig
komme til det Resultat, at man bør række Haand til denne Conces
sion, førend der foreligger en europæisk Afgjørelse af Spørgsmaalet.
For Finantsministeren stiller sig saaledes ikke anden Udvei end den,
som stemmer med, hvad det bestandig har været hans principale An
skuelse af Sagen, at man skulde følge: at man nemlig, naar Program
met ikke er realisabelt, griber til det Middel at henvende sig til Conferentsen i London. Ministeriet skulde, mente han, ved at meddele
Rigsdagen Programmet, udtale, at naar Programmet ikke kan udfø
res uden at udsætte Landet for Fare, raader Ministeriet Kongen til at
standse Udførelsen og afvente, at Sagen kan faae en europæisk Be
handling, idet den constitutionelle Forbindelse mellem Slesvig og
Danmark er for Kongen af saa stor Betydenhed, at han i Henseende
til at forlade den ikke kan give efter for enkelt Magt. Samtidigt med
Programmets Meddelelse til Rigsdagen maatte da de danske Gesand
ter i Udlandet autoriseres til at erklære, at hvis der fra Udlandets
Side reises Indvendinger mod Programmet, standser Kongen Udfø
relsen af det og forlanger Sagen undergivet en europæisk Behand
ling paa Conferentsen i London i Forening med Arvespørgsmaalet.
Udenrigsministeren [Bluhme] maatte imod den af Finantsmini
steren foreslaaede Fremgangsmaade fremsætte den Hovedbetænkelig
hed, at den forudsætter, at Regjeringen har længere Tid til nu at
behandle Sagen, end den har, thi naar Sagen først er gaaet over til
Forbundet, taber Forslaget sin Betydning, og Magterne urgere saa
stærkt paa en hurtig Afgjørelse, at det ikke er antageligt, at de gaae
ind paa nogen Udsættelse. For at kunne gaae ind paa Finantsmini
sterens Forslag maatte i hvert Fald Regjeringen have sikkrere Data,
end den har, til at kunne formode, at den kan bevirke det paagjæl
dende Spørgsmaal behandlet paa Conferentsen i London, og Uden-

25. OKTOBER 1851

531

rigsministeren skulde for sit Vedkommende næsten troe, at Keise
ren af Rusland neppe vil consentere i at tiltrække flere europæiske
Magter til Spørgsmaalets Behandling, idet Keiseren mener at kunne
tvinge Danmark til, hvad han og Østerrig og Preussen ansee billigt.
Cultusministeren [Madvig] bemærkede med Hensyn til den af
Udenrigsministeren foreslaaede Forandring af Art. 5 i den i Pro
grammet indeholdte Plan, at man efter hans Overbevisning vilde
kunne komme i den alvorligste Forlegenhed ved at gaae ind paa
denne Vei, der vilde stille Slesvig og Holsten ganske parallelt overfor
Danmark. Han kunde heller ikke for sin Person troe, at Udlandet, om
ogsaa Danmark gik ind derpaa, vilde herved være fyldestgjort og
blive staaende ved det alene, thi Fyrst Schwarzenberg yttrer jo gjentagende, at den danske Regjering ikke kan skjære Alt over imellem
Slesvig og Holsten, og fra Ruslands Side vil man jo ogsaa have, at
nogle administrative Baand skulle bestaae mellem begge Hertugdøm
mer. Fik man derfor end i Øieblikket Sagen ordnet paa den nu af
Baron Vrintz anbefalede Maade, saa vilde der dog snart blive stillet
yderligere Fordringer, og hellere da end nu strax at forandre Mini
steriets Program eller holde det tilbage, mente han, at man maatte
udsætte sig for, at Østerrig og Preussen tilbagegiver deres Mandat
til Forbundsdagen. Efter hans Mening var der altsaa for Ministeriet
intet Andet at gjøre end at erklære, at det er dets Hensigt at følge
Programmet, og fører da denne Erklæring til Fuldmagternes Tilbagegivelse til Forbundet, saa er dermed af sig selv den af Finantsmini
steren foreslaaede Vei given, thi føre Krig alene paa egen Haand kan
Danmark ikke, og saa maae altsaa de store Magter foreskrive, hvor
ledes Sagen skal ordnes, og Danmark maa underkaste sig.
Udenrigsministeren [Bluhme] var enig i, at den af ham fore
slaaede Forandring af Art. 5 kan lede til beklagelige Conseqventser,
og han vilde hertil føie, at det i praktisk Henseende vil være forbundet
med de allerstørste Vanskeligheder at komme til nogen Afgjørelse,
naar Sagen skal ordnes med Udskud fra Kongeriget og fra Hertug
dømmerne. Men Øieblikket er brændende, og Spørgsmaalet er, om
Regjeringen kan forsvare at erklære at ville gaae frem med Pro
grammet, naar dette vil ligeoverfor Udlandet have de af ham anty
dede Conseqventser.
Indenrigsministeren [Tillisch] maatte ansee det yderst farligt at
følge Finantsministerens Forslag og give sig Stormagterne i Vold, thi
34*
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fik man først en Afgjørelse af Sagen paa Conferentsen i London, saa
stod denne Afgjørelse fast, og man fik den aldrig forandret. Men paa
den anden Side gik det heller ikke an for Ministeriet nu at annoncere
dets Program, naar Udenrigsministeren forudseer, at derved kan
fremkaldes saadanne Følger, som han har nævnt; og han mente der
for, at Ministeriet maa see ligeoverfor Rigsdagen at vinde Tid, indtil
man ved Efterretninger fra Udlandet har faaet authenciteret de
Trudsler, som de fremmede Magters herværende Repræsentanter ere
komne frem med.
Finantsministeren [Sponneck] miskjendte ikke de Farer, som vare
forbundne med den af ham foreslaaede Fremgangsmaade, men han
troede ikke, at der efter de Oplysninger, som foreligge, er nogen
større Chance for, at man ad Programmets Vei skal kunne naae Mere
end ad hiin. At Østerrig og Preussen skulde ville nedlægge deres Man
dat, naar Kongen igjennem sine Gesandter gav en saadan Erklæring
som den af ham foreslaaede, ansaae han for en Umulighed. Men ialt
fald kunde jo Udenrigsministeren nu bemyndiges til, samtidigt med
at han overdrager sine Redskaber i Udlandet at skaffe paalidelig
Underretning om de omhandlede Trudslers Beskaffenhed (thi blot
paa Grund af de nu foreliggende Trudsler at opgive Art. 5, kunde
Ministeriet dog paa ingen Maade), tillige eventuelt at erkyndige sig,
om Kongen da ikke kan standse disse Trudslers Udførelse ved at
give den Erklæring, at han ønsker, at Alt bliver for Øieblikket i sta
tus quo, indtil det slesvigske Spørgsmaal kan blive behandlet i For
ening med Arvespørgsmaalet paa Conferentsen i London. Skulde man
vente med at begjære Spørgsmaalets Afgjørelse paa Conferentsen,
indtil først Østerrig og Preussen have nedlagt deres Mandat, da vilde
det blive for sildigt.
Cultusministeren [Madrig] bemærkede, at han ikke kunde give
sin Stemme til, at man paa anden Maade indlader sig i Correspon
dance med Udlandet om Programmet, end at man ligefrem siger, at det,
Programmet indeholder, er Ministeriets Hensigt.
Udenrigsministeren [Bluhme] bemærkede, at han overensstem
mende med den ham i forrige Statsraadsmøde givne Bemyndigelse
havde confidentielt meddelt den danske Regjerings Repræsentanter
i Wien og Berlin Gjenpart af Programmet, for at de kunde benytte
det deri indeholdte Materiale, og at der ligeledes iaften afgik en lig
nende Meddelelse til Gesandten i Petersborg. Han imødesaae derfor
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nu nærmere de paagjældende Gesandters Yttringer i Anledning af,
hvad der saaledes var blevet dem meddelt.
Conseilpræsidenten [Moltke] fandt det under disse Omstændig
heder rigtigt at afvente de af Udenrigsministeren imødesete Svar, thi
meget muligt vare de af de fremmede Magters Repræsentanter frem
førte Trudsler kun et Intimidations-Forsøg.
Udenrigsministeren [Bluhme] troede ikke, at Trudslerne kunde
betragtes saaledes, de vare en simpel Fortsættelse af September-No
terne.
Efter yderligere Discussion forenede sig Statsraadet derpaa om,
at der, som Sagerne nu staae, ikke skal i Beretningen til Rigsdagen
gjøres nogen skriftlig Tilføining af Programmet, men at der i den
Skrivelse, hvormed Udenrigsministeren sender Rigsdagens Formænd
Beretningen, tilføies, at Ministeriet er beredt til i et hemmeligt Møde
ogsaa at udtale sig om den fremtidige Politik, man vil følge, og at da
Udenrigsministeren mundlig kan antyde de i de sidste Dage indtraadte Vanskeligheder, som stille sig iveien for Programmet, saa
ledes som Ministeriet har vedtaget dette i den Hensigt at tilraade
Hans Majestæt samme, og som gjøre det nødvendigt for Ministeriet
at afvente en kort Tid, inden det bestemmer sig til, hvad Beslutning
det vil tage. Statsraadet var dernæst ligeledes enigt om med Hensyn
til eventuelt Spørgsmaal til Stormagterne om den slesvigske Sags Be
handling ved en europæisk Conferents, i hvert Fald først at afvente
Svarene paa de af Udenrigsministeren ommeldte Meddelelser til Ge
sandterne i Wien, Berlin og Petersborg.
Krigsministeren [Flensborg] forelagde det af hans Formand ved
Finantslovforslagets Forelæggelse for Folkethinget bebudede nye Bud
get for Krigsministeriets Vedkommende, idet han bemærkede, at han
ved sin Tiltrædelse havde forefundet dette nye Budget udarbeidet,
og at, skjøndt han hverken i Henseende til Form eller Realitet fandt
sig ganske tilfredsstillet ved det, den korte Tid havde gjort ham det
umuligt at gaae ind paa at gjøre Forandringer deri, ligesom han paa
den anden Side heller ikke længere turde udsætte Budgettets Medde
lelse til Thinget, da Sagen stærkt presserede. Næst at tilføie, at dette
nye Budget indeholdt en hel ny Ompostering, men i Resultatet med
Hensyn til Hovedsummen faldt sammen med det Thinget allerede
forelagte Budget, nævnte han de Poster, forsaavidt Armeens Materiel
betræffer, der ere Aarsag i, at der for næste Aar er en Udgiftsfor-
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øgelse af 600.000 Rbd. i Sammenligning med Budgettet for indevæ
rende Aar, idet han bemærkede, at den for alle disse Poster opførte
Udgiftsforøgelse var af saadan Art, at den, om det end ikke var
nogen absolut Nødvendighed, at den blev bevilget for næste Aar, dog
i hvert Fald nødvendigvis maatte komme igjen i et følgende Aar og
da tildels med et større Beløb end nu, hvorfor han maatte ansee det
meget ønskeligt, at Krigsministeriet sattes istand til i næste Aar at
gjennemføre de paagjældende Poster med det i Budgettet nu opførte
Beløb.
Efterat Statsraadet i Henhold til det af Krigsministeren Udtalte
Intet havde fundet at erindre imod den i Budgettet, i Sammenligning
med Budgettet for indeværende Aar, indeholdte Udgiftsforøgelse for
Materiellets Vedkommende, og efterat de til Portoudgifter opførte
65.000 Rbd. vare fundne at kunne udgaae, da Aarsagen til at opføre
dette Udgiftsbeløb endnu ikke er forhaanden eller kan ventes at ville
indtræde i næste Finantsaar, bemyndigede Statsraadet Finantsmini
steren til nærmere at conferere med Krigsministeren om de øvrige
Poster, ved hvilke den ovennævnte Merudgift af 600.000 Rbd. var
frembragt, og hvilke Poster, paa Grund af den stedfundne Omposte
ring i det nye Budget, ikke lode sig i Øieblikket paavise. Forsaavidt
da begge de nævnte Ministre maatte ved denne Conference blive enige
om, at der ikke kunde være Noget at forandre i de paagjældende Ud
giftsbeløb,erklærede Statsraadet, at det hermed vilde finde sig til
fredsstillet, uden at Sagen behøvede paany at foretages i Statsraadet.
Endelig ansaae Statsraadet det, da det omhandlede nye Budget i Ho
vedsummen cr det samme som det tidligere og kun indeholder en
forandret Posteringsmaade, samt da Sagen presserer, tilstrækkeligt, at
Budgettet uden forud al forelægges Hans Majestæt, sendes Forman
den i Folketinget.
Justitsministeren [Scheel] refererede Udkast til Lov om Udvi
delse af nogle for Danmark udkomne almindelige Anordninger til
Færøerne.
Da Cultusministeren [Madvig] erklærede sig for, at Forordningen
26de Marts 1845 angaaende Søn- og Helligdagenes vedbørlige Vedlige
holdelse ikke bør udvides til Færøerne, hvor den efter hans Mening
aldeles ikke passer, og da Finantsministeren [Sponneck] ansaae det
unødvendigt, at Finantsdeputations-Plakat 8de Juli 1844, om at cn i
Livrente- og Forsørgelsesanstalten tegnet Overlevelsesrente har sam-
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me Gyldighed som et Indskud i den almindelige Enkekasse, og Cancelli-Plakat 22de Juli 1845, om at Livrente- og Forsørgelsesanstalten
vil træde istedetfor den almindelige Enkekasse, optages i Lovudkastet,
blev det vedtaget, at disse tre Anordninger skulde udgaae af Lovud
kastet, og med den heraf flydende Forandring approberede Stats
raadet, at Udkastet efter forud erhvervet allerhøieste Sanction fore
lægges Rigsdagen.
Justitsministeren [Scheel] refererede endvidere Udkast til Lov an
gaaende forskjellige for Sundheden skadelige Næringsveies Forlæg
gelse udenfor Staden Kjøbenhavn m. v.; hvilket Lovudkast Statsraa
det ligeledes approberede til efter forud erhvervet allerhøieste Sanction
at forelægges Rigsdagen.
Mødet blev derpaa hævet.

A.W. Moltke.
/ J. Liebe.
Møde i statsrådet mandag d. 27. oktober 1851.

Aar 1851, den 27de October, var Statsraadet samlet. Minister Bar
denfleth var fraværende. Protokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Udenrigsministeren [Bluhme] meddelte, at Baron Werther igaar
havde forelagt ham en Depeche fra sit Hof, som var skrevet, efterat
dette var blevet bekjendt med Kabinettets Modification, og efterat det
tillige havde Detailkundskab om de forskjellige Punkter i Ministeriets
Program. Denne Depeche var saa skarp, at Udenrigsministeren kunde
see, at Preussen ikke engang vilde være tilfreds med Forandring af
Art. 5 i den i Programmet indeholdte Plan; og det var ham tydeligt, at
Preussen ved Slesvigs Danisering og Incorporation forstaaer Tilde
ling til dette Hertugdømme af cn constitutionel Forfatning, og at
Preussen ikke tænker paa, at Provindsialstænderne i Slesvig, naar de
træde sammen, skulde gjøre det for sidste Gang og ikke vedblive som
Institution. Baron Werther, der ikke havde villet give Udenrigsmini
steren nogen Afskrift af Depechen, havde lagt ham paa Hjerte at
pressere Sagens Afgjørelse. Med Baron Ungern-Sternberg havde Uden
rigsministeren ogsaa havt en længere Conference, som gik ud paa det
Samme, som den nævnte preussiske Depeche, og Baronen havde med
endnu større Strenghed udtalt sig imod Regjeringens Principer. Han
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havde af Baron Ungern faaet en Extract af en Skrivelse fra Baron
Budberg af 22de October, hvilken Extract han nu forelæste Stats
raadet, idet han dernæst ligeledes forelæste af en Depeche fra den
russiske Storkantsler til Baron Ungern af 2den October g. S. en Pas
sus, der viser, at Rusland er imod Henvisningen af det slesvigske
Spørgsmaal til Conferentsen i London, i hvilken Henseende Baron
Ungern havde ladet ham ikke utydeligt mærke med, at det er den
franske Regjering, som Rusland ikke vil have mere at bestille med
end høist nødvendigt.
Idet Udenrigsministeren fremdeles bemærkede, at han i sine Sam
taler med de herværende fremmede Diplomater har givet den bestem
teste Erklæring om, at intet Ministerium under Frederik den Syvende
vil række Haanden til at kuldkaste den danske Grundlov, tilføiede
han, at Baron Ungern havde i sin Samtale med ham sagt, at Keiseren
af Rusland nu engang har vænnet sig til at betragte den danske
Grundlov som existerende, men at hvad Keiseren ikke vænner sig til
er, at den indføres i Hertugdømmerne. Udenrigsministeren havde da
spurgt Baron Ungern, om Keiseren vilde ansee det muligt, at Kongen
regjerer i Danmark som constitutionel Konge og i Hertugdømmerne
som souveræn Konge med Provindsialstænder. Baronen havde hertil
svaret Ja, og da Udenrigsministeren yderligere havde spurgt ham,
om da, ifald Kongen nu deklarerer Magterne, at han en Tid vil, indtil
Alt er calmeret, regjere i Hertugdømmerne som Souveræn med raadgivende Provindsialstænder efter Anordningerne af 28de Mai 1831 og
15de Mai 1834, men han tillige deklarerer, at der for begge Hertug
dømmer skal være Adskillelse i Administration og Domstole, og at
kort sagt den Forbindelse, som den danske Regjering betegner med
Slesvig-Holsteinisme, ikke skal existere, samt at han paa den i be
meldte Anordninger bestemte Maade vil, om ogsaa Stænderne fra
raade det, gjennemføre Modificationer i disse Anordninger, naar han
finder saadanne rigtige, om da en saadan Deklaration af Hans Maje
stæt vilde fra Magternes Side kunne ventes agreeret, havde Baron
Ungern med stor empressement optaget Ideen om en saadan Dekla
ration og svaret, at Magterne vilde med Beredvillighed gaae ind paa
den, og at de østerrigske og preussiske Tropper vilde i Tilfælde af en
slig Deklaration blive trukne tilbage fra Holsten, og Myndigheden i
dette Hertugdømme blive tilbagegivet Kongen.
Efterat Udenrigsministeren saaledes havde refereret sin Samtale
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med Baron Ungern og derhos bemærket, at Baronen bestandig havde
sagt, at han kjendte sin Keisers Mening, fremhævede han endnu, at den
af ham i forrige Statsraadsmøde foreslaaede Vei vilde være forbundet
med langt større praktiske Vanskeligheder end et saadant Interreg
num, som han i sin Meddelelse til Statsraadet idag har antydet, og
endelig tilføiede han slutteligen, at han, ved hvad han med Hensyn
til Ideen om et sligt Interregnum havde udtalt for Baron Ungern, ikke
har i mindste Maade bundet enten Statsraadet eller Kongen.
Cultusministeren. [Madvig] troede, at det ikke vil kunne gaae an
at følge den af Udenrigsministeren idag antydede Idee. Dennes Gjennemførelse vil, da det Forhold, hvori Hertugdømmerne paa den Maade
komme til at staae til Danmark, i sig er ubilligt, lede til, at Slesvig og
Holsten slutte sig sammen, fordi de begge ville føle sig underordnede.
Men ogsaa fraseet dette og tillige fraseet, at en Konge, der er Souve
ræn i een Landsdel, indskrænket i en anden, altid vil føle sig nær
mest tiltrukket til den første, vilde det være det Allerfarligste at lade
Danmark beholde sin af Udlandet forhadte Forfatning og lade Her
tugdømmerne faae en af Udlandet afholdt Forfatning, det vilde blive
umuligt for Danmark at vedligeholde sin Rigsdag og sin særlige For
fatning, uden at Hertugdømmerne havde noget Analogon, der vilde fra
Udlandets Side blive arbeidet paa at faae Danmarks Forfatning for
andret, og hellere end at Forandringen skulde blive fremtvungen paa
den Maade, vilde han da oprigtigt ønske, at Kongen strax gjorde
Forandringen. Han kunde derfor saaledes ikke Andet end vedblive
den samme Mening som hidtil: at Ministeriet skal holde paa sit engang
vedtagne Program.
Indenrigsministeren [Tillisch] troede, at man vilde give SlesvigHolsteinismen overordenlig farlige Vaaben ihænde ved at lade Her
tugdømmerne midlertidigt regjeres af Kongen som Souveræn med
Provindsialstænder.
Udenrigsministeren [Bluhme] maatte henholde sig til, hvad han i
forrige Statsraadsmøde havde udviklet om den Fare, Fædrelandet
vilde udsættes for, hvis Ministeriet deklarerede sit Program. Selv hvis
Programmet kun mundlig deklareres paa Rigsdagen, vil dette Skridt
dog ikke kunne blive skjult for de fremmede Magter, og han har, efter
hvad der foreligger, Grund til at troe, at de to tydske Stormagter ville,
saasnart de faae Kundskab om et saadant Skridt fra Regjeringens
Side, nedlægge deres Mandat, forøge deres Tropper i Holsten og de-
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klarere, at disse staae imod Kongen. Han havde spurgt begge Magters
Repræsentanter, hvad Følgen vilde blive af, at Østerrig og Preussen
afgave deres Mandat, og de havde dertil svaret, at den første Følge
vilde være, at Tropperne i Holsten fra det Øieblik stode imod Kon
gens Autoritet; paa hans Spørgsmaal, om hvad videre der kunde blive
Følge, havde de givet det Svar, at det er uberegneligt, og at det kan
blive det Alvorligste.
Finantsministeren [Sponneck] bemærkede, at han maatte ansee
det af Udenrigsministeren idag antydede Expedient : at Kongen midler
tidigt vedbliver at regjere i Hertugdømmerne med Gjenoplivelse af
Provindsialstænderne for langt bedre end den af Udenrigsministeren
i forrige Statsraadsmøde nævnte Maade at ordne Sagen paa. Han
troede, at det er nødvendigt, at Ministeriet, inden det træder frem for
Rigsdagen i det hemmelige Møde, der forestaaer, maa komme til et
Resultat om, hvad det i den nærmeste Fremtid vil: enten det vil risi
kere at holde fast paa sit oprindelige Program, selv hvis Østerrig og
Preussen give deres Mandat tilbage, eller det vil gaae en af de andre
Veie, hvorom der kan være Spørgsmaal. Man maatte, mente han,
muligt tro fremsætte mundlig for Rigsdagen, hvad der er Ministeriets
oprindelige Program, — det troede han ikke kunde undgaaes —, oplyse
de Vanskeligheder, som Programmet er stødt paa, og sige hvad Mini
steriet vil gjøre, naar disse ikke kunne overstiges.
Udenrigsministeren [Bluhme] maatte hertil bemærke, at han for
sit Vedkommende ikke kan, som Sagerne stille sig for ham, i Øieblik
ket bygge en bestemt Mening hos sig selv om, hvilket Alternativ han
vil tilraade Statsraadet at følge, thi han har ikke fortiden saa officielle
Data, at han tør gjøre det.
Finantsministeren [Sponneck] mente, at dei* efter denne Udtalelse
af Udenrigsministeren ikke kan være Tale om i nærværende Stats
raadsmøde at tage nogen Bestemmelse om, hvad Vei Ministeriet vil
gaae, og skulde da Rigsdagen, forinden Udenrigsministeren kommer i
Besiddelse af de af ham desidererede officielle Data, provocere Mini
steriets Yttringer om dets fremtidige Politik, maatte der siges Rigs
dagen, hvad det oprindeligen har været Ministeriets Hensigt at tilraade
Kongen og derhos tilføies, at Ministeriet paa Grund af de senere indtraadte Vanskeligheder ikke endnu kan bestemme sig med Hensyn til,
hvad det tilraader Hans Majestæt.
Cultusministeren [Madvig] maatte bemærke, at en saadan Til
kjendegivelse til Rigsdagen, om at Ministeriet har havt isinde at fore-
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lægge et Program, men nu ikke kan Andet end rette sig efter Omstæn
dighederne, vilde være det Samme som at opgive Programmet. Det var
jo netop Meningen med Programmet, at Ministeriet skulde handle;
en Fraraaden fra de udenlandske Repræsentanters Side forelaa jo
allerede, forinden Programmet blev vedtaget. Skal Programmet have
nogen Betydning, maa det efter Cultusministerens Mening strax ud
tales; lader man derimod først underhaanden Magterne faae Program
mets Indhold at vide og spørger dem, om man maa udføre det, saa vil
man kun faae Trudsler og selv gjøre sig Udførelsen umulig. Hans
Mening gik derfor vedblivende ud paa, at Ministeriet strax skal opstille
Programmet som sit.
Finantsministeren [Sponneck] erindrede om, at der i Øieblikket
foreligge Yttringer fra Udenrigsministeren om, at der er Grund til at
antage, at Programmet, naar det nu deklareres, ril provocere Krig.
Dette havde Ministeriet, da det vedtog Programmet, ikke rillet, og
førend man nu gjorde et Skridt, der kunde blive saa farligt og i sine
Følger maaske irreparabelt, mente han, at man burde afvente de offi
cielle Data, som riide tilflyde Udenrigsministeren i Anledning af de
fra ham gjorte Meddelelser til vore Gesandter i Berlin, Wien og Peters
borg.
Cultusministeren [Madvig] bemærkede yderligere, at deri, at Øster
rig og Preussen give deres Mandat tilbage til Forbundet, ligger ikke
Erklæring om Krig.
Krigsministeren [Flensborg] bemærkede, at hvis Stormagterne
forud, inden Regjeringen endnu selv har deklareret Programmet, blive
underhaanden satte i Kundskab endog i Detail, om at det agter at
opstille et saadant Program, faae de derved ligefrem at vide, at Re
gjeringen ril rige tilbage for Trudsler, og det maatte han ansee meget
uheldigt.
Udenrigsministeren [Bluhme] turde ikke for sit Vedkommende
gaae ind paa, at Ministeriet paa Rigsdagen opstiller Programmet som
sit og erklærer, at det ril holde fast paa det, indtil det bliver tvunget
til at opgive det. En saadan Deklaration ansaae han for meget farlig,
og den vilde indeholde en Opfordring for Udlandet til at tvinge. Det
staaer for ham, efter hvad han af Alt kan slutte, at Stormagterne i
Øieblikket særdeles meget ønske den danske Sag endt, forat de kunde
faae Tropperne bort fra Holsten og med samlede Kræfter gaae imøde,
hvad det kommende Aar kan bringe; den Tvang af Omstændighederne,
hvorunder Stormagterne i denne Henseende ere, troede han, at Dan-
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mark kan i Øieblikket drage Nytte af, og han ansaae det derfor tilraadeligere, at Regjeringen ikke lader det komme til Tvang fra deres
Side imod den, men at den selv tager Initiativet, medens det endnu
er Tid.
Cultusministeren [Madvig] maatte for sit Vedkommende ansee det
bedre, at det constateres, at Udlandet ikke har tilladt Regjeringen at
udføre Programmet, og at den tvungen har maattet opgive det, end at
vige for Trudsler, og det var hans bestemte Forslag, at Ministeriet skal
paa Rigsdagen nævne Programmet som sit.
Justitsministeren [Scheel] maatte, idet han forresten vilde ansee
det meget bedre, at man for Slesvigs og Holstens Vedkommende gik
indtil videre tilbage til den souveræne Regjeringsform med Provind
sialstænder, end at der blev truffet en Ordning som den af Udenrigs
ministeren i forrige Statsraadsmøde foreslaaede, holde det for rigtigt,
at Statsraadet afventer at tage Bestemmelse om, hvorledes Ministeriet
skal paa Rigsdagen erklære sig med Hensyn til Programmet, indtil
Rigsdagen begjærer de af Ministeriet tilbudte yderligere Oplysninger.
Resultatet af Statsraadets Forhandlinger blev, at man, inden nogen
Beslutning tages i Anledning af, hvad i nærværende Møde har været
omhandlet, skulde see Tiden an, indtil Rigsdagen kommer med Begjæ
ring om den af Ministeriet tilsagte Meddelelse angaaende dets frem
tidige Politik.
Marineministeren [van Dockum] refererede et i Overensstemmelse
med den af Statsraadet tidligere billigede Plan for Marinens fremtidige
Styrke udarbeidet Udkast til Lov om Flaadens Størrelse og Bestand
dele, hvilket Udkast forud havde, tilligemed nogle Bemærkninger af
den fratraadte Krigsminister angaaende Danmarks Søværn, fornemme
lig med Hensyn til dettes Samvirken med Landhæren samt tilligemed
Marineministerens Modbemærkninger i Anledning af Krigsministe
rens Anførte, cirkuleret mellem Statsraadets Medlemmer.
Idet Marineministeren yttrede, at han om denne Sag havde havt en
mundlig Conference med den nuværende Krigsminister, fremhævede
han, at de Bemærkninger, som denne havde havt at gjøre ved Sagen,
væsenligt gik ud paa Vigtigheden af, at der bygges særegne Transportfartøier til Overførelsen af Tropper. Næst at tilføie, at han fuldkom
men delte Krigsministerens Mening om Nødvendigheden af saadanne
Fartøiers Tilveiebringelse, og at med Hensyn til dette Punkt Intet
skulde fra Marineministeriets Side blive forsømt i Henseende til at
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paadrive Sagen paa den Maade, som var bedst egnet til at bringe den
til et Resultat, troede han dog, at man, hvad Antallet af slige Transportfartøier angik, ikke kunde gaae saa vidt, som Krigsministeren ansaae
for særdeles ønskeligt, nemlig at anskaffe 34 saadanne, men at man
maatte indskrænke Tallet til 12, saa at de manglende 22 kun bleve at
anskaffe i Tilfælde af Krig. Medens altsaa Udgiften for disse 22 Fartøiers Vedkommende kun vilde kunne fremtræde som en Krigsudgift
og ikke kom til at høre til Flaadens ordinære Forsyning, antog han
efter et ganske løseligt Overslag, at den første Anskaffelsessum for
hine 12 Fartøier kunde ansættes à 10.000 Rbd. for hvert, til ialt 120.000
Rbd., og at der til Reparations- og Fornyelsesomkostninger for dem
kunde anslaaes at ville medgaae 5 à 10.000 Rbd. aarligt, hvilket sidste
Beløb vilde, fraset den første Anskaffelsessum, blive en aarlig For
øgelse til det af ham Statsraadet tidligere meddelte, paa den i det fore
liggende Lovudkast indeholdte Plan for Marinens fremtidige Styrke,
baserede Budget.
Endvidere forelagde Marineministeren Udkast til Lov om Antallet
og Gagering m. m. af Officererne i Søetaten, hvilket Udkast med Mo
tiver ligeledes forud havde cirkuleret mellem Statsraadets Medlemmer.
Efterat det i Statsraadet var kommet under Overveielse, om der
ikke, da Land- og Søværnets Organisation dog rettest maa gaae Haand
i Haand med hinanden, baade hvad det Personelle og det Materielle
angaaer, maatte være overveiende Grunde for ikke at komme frem
med de af Marineministeren forelagte tvende Love, forinden Land
etatens nye Organisationsplan forelaae færdig, eller forinden man saae
noget klarere i Ordningen af Monarkiets Forhold, erklærede Marine
ministeren [van Dockum], da Finantsministeren [Sponneck] gav ham
den Tilsikkring, at Spørgsmaalet om Søetatens militære Pensionskasses
Inddragelse i Statskassen skulde, naar Marineministeren ansaae det
rettest, at Lovudkastet om Antallet og Gagering af Officerer i Søetaten
ikke forelagdes nærværende Rigsdag, staae hen, indtil dette Lovudkast
kom til Afgjørelse paa en følgende Rigsdag, at han under de forelig
gende Omstændigheder tog fortiden Lovudkastet tilbage; medens han
derimod, hvad Lovudkastet om Flaadens Størrelse og Bestanddel an
gik, maatte ansee det aldeles nødvendigt at forelægge det for nær
værende Rigsdag og derfor maatte insistere paa Statsraadets Samtykke
hertil.
Statsraadet approberede, at det af Marineministeren foredragne
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Lovudkast om Flaadens Størrelse og Bestanddele efter forud erhvervet
allerhøieste Sanction forelægges nærværende Rigsdag.
Indenrigsministeren [Tillisch] refererede Udkast til Lov om Mølle
næringen.
Da der i den Maade, hvorpaa Slutningen af Udkastets § 15 var redi
geret, syntes at ligge et Tilsagn om Maletvangens Ophør, hvori kunde
involveres, at Finantskassen skal strax udløse de Vedkommende,
fandtes det rettest, at Udtrykkene bleve noget modererede, saaledes at
Slutningen af bemeldte § kommer til at lyde saaledes: >som derefter
har at foranstalte det efter Omstændighederne videre Fornødne til, at
Maletvangen kan blive ophævet.«
Med denne Forandring approberede Statsraadet Udkastet til efter
forud erhvervet allerhøieste Sanction at forelægges Rigsdagen.
Mødet blev derpaa hævet.

A.W. Moltke.
/ J. Liebe.
Møde i statsrådet fredag d. 31. oktober 1851.

Aar 1851, den 31te October, var Statsraadet samlet. Justitsministe
ren var ved Sygdom forhindret fra at være tilstede. Protokollen førtes
af Justitsraad Liebe.
Udenrigsministeren [Bluhme] meddelte, at han siden sidste Stats
raadsmøde havde havt Conference med de 5 Hovedstaters herværende
Repræsentanter. Disse havde vedblivende yttret sig i samme Retning,
som af ham tidligere nævnt, og han var overbevist om, at Enigheden
mellem de 5 Magter med Hensyn til vor Sag er fuldstændig, og at de
ville hurtigt have en Ende paa den; ligesom det ogsaa var blevet ham
bestandig mere og mere klart, at de 5 Hoffers Repræsentanter vilde
ansee Realisationen af den af ham i forrige Statsraadsmøde antydede
Idee for en praktisk Løsning af Sagen og for en Løsning, der vilde
møde bestemt Understøttelse fra deres Regjeringers Side.
Han forelæste derefter en Depeche fra Gesandtskabet i London af
25de October, tvende Depecher fra Grev Bille-Brahe af 24de og 27de
October (hvilke begge for Preussens Vedkommende gik med Hensyn
til Programmet i samme Retning som den, Udenrigsministeren tid
ligere havde betegnet som den, der gjorde sig gjældende hos Stor-
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magternes herværende Repræsentanter), Uddrag af en Depeche fra
Kammerherre Bülow af 27de October og Copi af en Note fra Lord
Palmerston til den herværende engelske Gesandt angaaende Affindclse
med Hertugen af Augustenborg. Han tilføiede derhos, at den engelske
Gesandt havde forelæst ham en Depeche fra sin Regjering, der havde
samme Øiemed som den i forrige Statsraadsmøde ommeldte Depeche,
som Baron Werther havde forelæst ham: nemlig at pressere en Afgjø
relse.
I Anledning af den i Kammerherre Bülows Depeche gjorte Fore
spørgsel om, hvilken Stilling han skulde indtage med Hensyn til
Spørgsmaalet om Hamborgs nye Forfatning, erklærede Statsraadet sig
med Udenrigsministeren enigt i, at Kammerherre Bülow instrueres til
at afgive sit Votum i samme Retning, som den engelske Gesandt ved
Forbundsdagen havde af sin Regjering faaet Instruction om at operere,
nemlig imod et Inhibitorium fra Forbundets Side mod den paagjæl
dende Forfatning, men for dennes Revison.
Krigsministeren [Flensborg] meddelte, at han idag havde modtaget
et allerhøiste Reskript, hvorved befales, at de til Forbundscontingentet bestemte danske Officerer skulle den 15de November indfinde sig i
Kiel.
Statsraadet fandt det under de nærværende Forhold nødvendigt,
at der, forinden denne allerhøieste Befaling bringes til Udførelse,
afventes nogle Dage, for at det nærmere kan sees, om Forholdene ikke
stille sig saaledes, at der maa gjøres Hans Majestæt Forestilling om at
udsætte indtil nærmere Bestemmelse Terminen for de paagjældende
Officerers Møde.
Idet Statsraadet dernæst gik over til at fortsætte de i de foregaaende
Statsraadsmøder stedfundne Overveielser angaaende Ministeriets frem
tidige Politik, bemærkede Finantsministeren [Sponneck], at han efter
de foreliggende Meddelelser om, hvorledes Udlandet opfatter Ministe
riets Program, tænkte sig følgende tre Alternativer som de, der maatte
være at vælge mellem: enten at forelægge endnu for den nærværende
Rigsdag saadanne Forandringer i Valgloven, som kunne i Udlandets
Øine fratage Programmet dettes Braad med Hensyn til den constitutio
nelle Forbindelse mellem Danmark og Slesvig, eller at gaae ind paa
den af Udenrigsministeren i forrige Statsraadsmøde udtalte Idee om el
Provisorium, under hvilket Kongen regjerer i Hertugdømmerne som
Souveræn med Provindsialstænderne eller at bevirke Spørgsmaalet om
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Monarkiets Ordning behandlet paa Conferencen i London i Forening
med Successionssagen.
Udenrigsministeren [Bluhme] maatte, hvad det første af Finants
ministeren nævnte Alternativer angik, bemærke, at han ikke turde
indlade sig paa at tage Del i at tilraade Kongen at følge Programmet
med Tillæg af Forandring i den danske Valglov, thi han frygtede, at
ved et saadant Tillæg, naar Planen for Monarkiets Ordning bliver for
øvrigt, som den er i Programmet, ikke vilde undgaaes at bringe Fædre
landet i Fare. Udlandet vil nemlig ikke paa nogen Maade acceptere en
Valglov for Slesvig, hvor Distriktsinddeling og Klassevalg ikke admitteres; men den danske Valglov vil det dog ikke kunne naaes at
faae forandret saaledes, at der i Danmark blev Distriktsinddeling og
Klassevalg, og da det, der skulde vindes ved den af Finantsministeren
antydede Forandring af Valgloven, maatte være, at der etableres saa
danne Principer, som ved at lægges til Grund for den nye slesvigske
Valglov vare istand til at berolige Udlandet, vilde altsaa Øiemedet med
Forandringen ikke kunne naaes, og det Hele vilde af Udlandet kun
blive anseet som en Tergiversation. Ligeledes maatte Udenrigsmini
steren ogsaa, i Henhold til hvad han allerede ved foregaaende Leiligheder havde yttret, fraraade det af Finantsministeren nævnte tredie
Alternativ, paa hvilket han troede, at det blev umuligt at bringe de
østlige Magter til at gaae ind. Derimod var det af Udenrigsministeren
i sidste Møde omhandlede Provisorium det Eneste, som det, saavidt
han formaaer at see, i Øieblikket kan nytte at slaae ind paa, og han
antog, at et saadant Provisorium virkelig vil vinde saadant Bifald hos
Magterne, at de fremmede Tropper blive trukne tilbage fra Holsten,
og at Kongens Autoritet i dette Hertugdømme bliver ham gjengivet.
At Kongen under Provisoriet maatte have den samme Magtfuldkom
menhed, som han har efter Anordningerne 28de Mai 1831 og 15de Mai
1834 til uden at være bunden ved Stændernes Betænkning over de
Forandringer, som han forelægger dem, at gjennemføre saadanne For
andringer, naar han finder dem rigtige, og paa den Maade forberede
Overgangen til den endelige Ordning af Forholdene, var Noget, som de
fremmede Magters Repræsentanter erkjende, og de forlange kun, at
der skal gaaes frem paa den i de nævnte Anordninger anviste forfat
ningsmæssige Vei.
Minister Bardenfleth troede ikke at kunne være istand til at gaae
ind paa det af Udenrigsministeren tilraadede Provisorium. Han antog
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nemlig ikke, at det, naar man nu skred ind paa den Bane at sam
menkalde Provindsialstænderne og lade Kongen regjere i Slesvig som
Souveræn med Stænderne, vilde blive kun en provisorisk Tilstand, der
saaledes tilveiebragtes for Slesvig; men han saae deri en total Op
givelse af, hvad der siden 1848 har været Ministeriets Formaal: at
knytte ved constitutionelle Baand Slesvig fast til Danmark. Det vilde
meget snart vise sig at være en uholdbar Stilling, at Kongen i een Del
af Monarkiet regjerer som Souveræn med raadgivende Provindsial
stænder, i en anden under Trykket af en besluttende Rigsdag. Paa
den ene Side vilde Rigsdagen være imod de Ønsker, der fremtraadte
fra Provindsialstændernes Side, og Kongen vilde da ofte være nødsaget
til at gjennemføre Foranstaltninger, som vilde sætte ham i fuldstændig
Opposition mod Provindsialstænderne; og paa den anden Side vilde
Omstændighedernes Magt dog tvinge ham til at tage Hensyn til Stæn
dernes Mening, om det end noksaa meget hedder, at Stænderne kun
ere raadgivende og at Kongen kan gjennemføre sin souveræne Villie.
Det vilde ikke i Tidens Længde kunne gaae med en saadan Stilling:
de slesvigske Stænder vilde slutte sig sammen med de holstenske for
at modsætte sig Regjeringens Interesse, det vilde overmaade snart
komme til et Slesvig-Holsten og føre til fuldstændig Adskillelse af
Kongeriget fra Hertugdømmerne og tilsidst til en total Opløsning af
Riget. Han maatte derfor, idet han endnu bemærkede, at det efter de
Oplysninger, han har, kan ansees som en fuldkommen sikker Kjendsgerning, at hvis der nu skal foretages Stændervalg i Slesvig, vil imel
lem de % og de % af de Valgte blive slesvig-holstensk Sindede, være af
den Mening, at naar Stillingen er saadan, at det maa ansees umuligt
nu at faa gjennemført den constitutionelle Forbindelse mellem Slesvig
og Danmark, og at der er en tvingende Nødvendighed forhaanden, for
at Provindsialstænderne i Slesvig skulle gjenoplives, saa er det for at
fastholde Forbindelsen med Slesvig nødvendigt, at det Baand, der før
1848 holdt de forskjellige Statsdele sammen, men som nu er hævet
for Kongeriget, den absolutte Kongemagt, igjen kommer til at sam
menknytte dem, forsaavidt alle de Forhold angaaer, der ere nødven
dige til at constituere Monarkiets Eenhed; og for da i disse Forhold at
tilveiebringe den fornødne Paritet med Hensyn til alle de forskjellige
Landsdele, ansaae han det nødvendigt, at Regjeringen strax paa nær
værende Rigsdag udtaler det som sin Hensigt at gjøre Rigsdagen For
slag i den Retning, at Rigsdagen tilbagegiver med Hensyn til hiine
35
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Forhold den Del af den lovgivende Magt, som den nu har. Han indsaae
vel de overordenlige indre Vanskeligheder, som vilde være forbundne
med at gaae denne Vei, og han vilde indrømme, at det var et Spørgs
maal, om man kunde overvinde dem, men hvis man ikke i Øieblikket
slaaer ind paa den Vei, troede han, at Vanskelighederne vilde siden
blive langt større, og at det vilde kunne have de allerfarligste Følger
for Rigets Existents. At der iøvrigt skulde med Hensyn til de Foran
dringer i Forfatningen, som vilde blive nødvendige efter det af ham
Bemærkede, gaaes frem paa den i Grundloven betegnede Vei, maatte
han udtrykkelig fremhæve.
Cultusministeren [Madvig] delte i Hovedsagen de Betænkeligheder,
som Minister Bardenfleth havde fremhævet imod det af Udenrigsmini
steren foreslaaede Provisorium og antog, at dette ved Antagonismen
mellem de forskjellige Landsdele vilde være den sikkreste Vei til at
constituere et Slesvig-Holsten. Han vilde, som han ogsaa allerede tid
ligere havde yttret, for sit Vedkommende langt hellere end et saadant
Provisorium ønske, at Grundloven kunde suspenderes, og den souveræne Magt constitueres i Kongeriget, men at man skulde kunne vente
at sætte Noget igjennem hos Rigsdagen i den Retning, at den selv
tilbagegav Kongen sin Del af den lovgivende Magt, derom havde han
intet Haab. Hans Forslag gik nu som tidligere ud paa, at Ministeriet
ligefrem skal holde paa sit engang vedtagne Program, og han kunde
ikke see saa store Farer herved, som Udenrigsministeren har Frygt
for. At de herværende Repræsentanter for de fremmede Magter have
søgt at bearbeide Regjeringen paa bedste Maade for at faae den til at
gaae i en anden Retning, forekom ham ikke at kunne være tilstrække
ligt til at vige; og selv indrømmet, at Udlandet, hvis Ministeriet for
søger at gjennemføre Programmet, vil gaae meget vidt, troede han
dog, at det kan ansees for aldeles vist, at de udenlandske Magter,
i hvad de saa end vilde gjøre, ville, inden de lade det komme til Krig
eller skride til at besætte Slesvig, først meddele den danske Regjering
deres bestemte Erklæring om, at dette vil ske. Ere da alle Magterne
enige om at ville tvinge Danmark, saa viger Regjeringen for Tvangen
og overlader Stormagterne selv at ordne Forholdene.
Udenrigsministeren [Bluhme] maatte ansee den af Cultusministe
ren foreslaaede Fremgangsmaade for saa farlig, at han ikke kan række
sin Haand til den. Han troede at kunne sige, at alle Magterne ere enige
om ikke at ville tillade Programmets Gjennemførelse, og han øste sin
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Kundskab om, hvad der fra Kabinetternes Side vil ske, naar Mini
steriet gaaer frem med Programmet, ogsaa af de historiske Fakta, som
sees at foregaae i Europa. Han mente, at efter det Standpunkt, hvorpaa
Stormagterne nu stille sig ligeoverfor Danmark, vilde Følgen af Mini
steriets Fastholden ved Programmet blive en Execution fra deres Side,
og han ansaae det i høieste Maade tvivlsomt, om det, hvis man fulgte
Cultusministerens Forslag, vilde blive Regjeringen muligt at vige for
Tvangen, og om der ikke, naar det kom dertil, at Tvangen laae for og
vel strax uden forudgaaende Erklæring begyndte at udføres, vilde
opstaae en saadan Bevægelse i Kongeriget eller ialtfald i Slesvig, at
Krigen allerede var der, og at det blev Kongen umuligt at holde den
borte. Der var for Regjeringen i Øieblikket kun Spørgsmaal om at
vælge mellem Onder, og som det mindste af disse fremstillede sig for
ham et saadant Provisorium, som han havde foreslaaet.
Finantsministeren [Sponneck] bemærkede, at han med Cultus
ministeren vel ogsaa kunde finde, at Noget kunde tale for at lade det
komme an paa, om Tvangen kommer fra Stormagternes Side, naar
Ministeriet fastholder Programmet, men han kunde dog ikke nægte,
at han ikke var saa rolig som Cultusministeren for Følgerne deraf, og
han kunde ikke see bort fra den store Fare for, at det kunde føre til
Krig, uden at det vilde staae i Regjeringens Magt at afværge den, og
indtraadte denne Følge, da vilde det Ministerium, der da maatte
komme til at afløse det nærværende, med Føie kaste Ansvaret for den
paa dette. Hvad angik Minister Bardenfleths Forslag, da ansaae han
det uudførbart ligeoverfor Rigsdagen i Øieblikket, og han troede, at
den vilde foretrække et Provisorium som det af Udenrigsministeren
foreslaaede.
Conseilpræsidenten [Moltke] kunde heller ikke samstemme med
den af Cultusministeren foreslaaede Fremgangsmaade og maatte ogsaa
finde det mindre hæderligt at lade det komme an paa, om Tvangen
kommer, og da, naar den kommer, at vige (om dette ellers vilde blive
til den Tid muligt). Heller ikke kunde han gaae ind paa Minister
Bardenfleths Forslag allerede af den Grund, at den korte Tid, der nu
er levnet Regjeringen, vilde gjøre de mange og nøie Overveielser, som
Forslaget vilde gjøre nødvendige, umulige.
Marineministeren [van Dockum] bemærkede, at Programmet er
efter hans Overbevisning det Eneste, som det nærværende Ministerium
kan med Værdighed holde fast paa, og at han antog, at Farerne ved
35*
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nu at vige og give efter ere fuldt saa store som ved at fastholde Pro
grammet, thi deri nu at opgive dette og at gaae ind paa den af Uden
rigsministeren tilraadede Vei, saae han en moralsk Tilintetgjørelse.
At slaae ind paa hiin Vei vilde i hans Tanker være at opgive Slesvig,
og den vilde lede til Constitueringen af et Slesvig-Holsten. Efter hans
Anskuelse kunde ikke det nærværende Ministerium forlade det Maal,
som der nu i 3 Aar er arbeidet for, og der maatte derfor, hvis der nu
skal tages et ganske andet Maal, andre Mænd til at gjennemføre dette.
Opgives først Programmet, da veed man ikke, hvor Tingene gaae hen,
og giver man efter nu, maa man ogsaa give efter siden.
Finantsministeren [Sponneck] erindrede, at deri, at Ministeriet
gaaer ind paa det af Udenrigsministeren tilraadede Provisorium, ligger
ikke en Opgivelse af Bestræbelserne for at naae det Maal, som det
hidtil har havt: Slesvigs constitutionelleTilknytning til Danmark, men
kun en Opgiven af den hidtil forfulgte Vei til at opnaae dette Maal.
Hvad det Spørgsmaal angik, om Ministeriet, naar det kommer til den
Erkjendelse at maatte for Rigsdagen udtale, at det er ikke muligt at
gjennemføre Programmet, ikke tillige bør træde af, da maatte, inden
man kom til det Resultat, tages nøie i Betragtning, hvorhen Sagerne
vilde gaae, hvis det skete.
Efter nogen yderligere Discussion blev den videre Forhandling
angaaende Ministeriets fremtidige Politik, og hvorledes man i den
Henseende skal udtale sig paa Rigsdagen, udsat til et Møde, som
berammedes til imorgen.
Marineministeren [van Dockum] refererede dernæst Udkast til Lov
om Lodstvangens Ophævelse ved Kallundborg Lodseri, og endvidere
refererede Cultusministeren [Madvig] Forslag til Lov om Ordningen
af de økonomiske Forhold ved Nedlæggelsen af den lærde Skole i
Slagelse og om Rønne lærde Skoles Overgang til en Realskole.
Begge disse Lovforslag bleve af Statsraadet approberede til efter
forud erhvervet allerhøieste Sanction at forelægges Rigsdagen.
Mødet blev derpaa hævet.

A. W. Moltke.

/ J. Liebe.
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Møde i statsrådet fredag d. 1. november 1851.

Aar 1851, den 1ste November, var Statsraadet samlet. Alle Medlem
mer vare tilstede. Protokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Forhandlingerne angaaende Ministeriets fremtidige Politik, og
hvorledes man i den Henseende skal udtale sig paa Rigsdagen, fort
sattes.
Udenrigsministeren [Bluhme] fremhævede paany det af ham fore
slaaede Alternativ som det eneste, han kunde gaae ind paa, og udvik
lede derhos dette yderligere. Skulde imidlertid, tilføiede han, det af
Minister Bardenfleth i forrige Møde foreslaaede Alternativ vinde Stats
raadets ecnstemmige Bifald, skulde han dog ikke skille sig derfra,
skjøndt han ansaae dette Alternativ for farligt og ikke lovende at reus
sere. Derimod kunde han, hvis Statsraadet maatte bestemme sig til at
følge Cultusministerens Forslag om at gaae frem med Programmet,
ikke vedblive at være Udenrigsminister, baade fordi han efter sin Over
bevisning betragter Programmet for uudførbart og troer, at Forslaget
vil bringe Landet i største Fare, og tillige fordi han ikke længere vilde
i sin Stilling kunne have Udlandets Tillid.
Minister Bardenfleth bemærkede, at han, efter gjentagende at have
overveiet Sagen, ikke har kunnet komme til andet Resultat, end at
man, ved at følge det af Udenrigsministeren foreslaaede Alternativ,
hvilket han iøvrigt erkjendte for det i Øieblikket lettest gjennemførlige, slaaer ind paa en Bane, som ganske nødvendigt maa medføre, at
der i Slesvig maa følges et System, som aldeles ikke kan være tjent
med at gjennemføres af en Mand, der staaer i den politiske Stilling
som han, hvis Stilling vilde blive aldeles uholdbar, og at der straks fra
Begyndelsen af maa staae i Spidsen for Hertugdømmets Bestyrelse en
Anden, som ikke har det Præg, han nu engang har. Næst forøvrigt at
henholde sig til, hvad han i foregaaende Møde havde yttret, tilføiede
han, at det er ham bekjendt, at hele den danske Befolkning i Slesvig
vil i Provindsialstændernes Gjenoplivelse see et fuldstændigt Nederlag,
og det var ogsaa hans Overbevisning, at den Sag, der i disse Aar er
kjæmpet for, vil ved det af Udenrigsministeren foreslaaede Provi
sorium være at ansee som opgivet, idet Stillingen vil mere og mere
udvikle sig til, at den slesvig-holstenske Anskuelse faaer i Hertug
dømmerne større og større Rodfæste og tilsidst føre til deres totale
Adskillelse fra Danmark. Han ansaae det endnu for langt farligere at
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gaae den af Udenrigsministeren foreslaaede Vei end at følge Cultusministerens Forslag og saae sig, i Henhold til hvad han havde bemær
ket, i den Nødvendighed, i Tilfælde af at Statsraadet forener sig om
hiin Vei, at maatte bede Kongen om sin Dimission.
Marineministeren [van Dockum] henholdt sig til, hvad han i for
rige Møde havde udtalt, og maatte, efter Overveielse af de Farer, der
vare forbundne med enten at følge det af Udenrigsministeren fore
slaaede Alternativ eller med at fastholde Programmet, vedblivende
være af den Mening, at man bør holde sig til dette sidste Alternativ,
da hiint førstnævnte Alternativ maa føre til et Slesvig-Holsten, og da
Ministeriet, efter engang at være kommet overens om Programmet,
maa være forsigtigt med at opgive dette. Forøvrigt var det unægteligt
en for Programmet og Ministeriets Stilling til dette uheldig Omstæn
dighed, at Programmet, før det er endelig opstillet, er kommet til de
fremmede Magters Kundskab, hvorved disse have vundet et Forspring
og have faaet en Leilighed til at true Regjeringen, som de ellers ikke
vilde have havt.
Udenrigsministeren [Bluhme] fandt sig, ved hvad Marineministe
ren havde anført, foranlediget til for sit Vedkommende at bemærke,
at da han, sættende Hensynet til sig selv tilside for den presserende
Opfordring, der gjordes til ham med Hensyn til Nødvendigheden af
Udenrigsministerpostens uopholdelige Besættelse, beqvemmede sig til at
overtage Udenrigsministerportefeuillen, var det med det udtrykkelige
Forbehold, at han, for at bedømme, om han ansaae Programmet for
udførbart, først maatte gjøre sig bekjendt med Sagerne. Han kunde
som ny Indtrædende i Ministeriet betragte disse mere uhildet, og ved
at gjennemgaae den hele Masse Noter saae han strax meget tydeligt,
at der fra Begyndelsen af var af de fremmede Magter ment Andet,
end hvad vore Diplomater syntes at have tænkt paa, at der var ment,
og navnlig var det ham klart, at en constitution^ Forbindelse imellem
Slesvig og Danmark vilde af Udlandet blive anseet som en Danisering
og Incorporation af Slesvig. Han kunde saaledes ikke ansee det sand
synligt, at Programmet kunde gjennomføres, og saasnart han var ble
ven færdig med at gjennemgaae alle de mange vidtløftige Aktstykker
og derved havde hos sig selv vundet den Overbevisning, at Program
met ikke var udførbart, udtalte han sig straks herom for Statsraadet,
og for nærmere at forvisse sig i den paagjældende Henseende tilskrev
han, med Statsraadets Samtykke, Gesandterne i Berlin og Wien og satte
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dem confidentielt i Kundskab om Programmets Indhold, for at de til
eget Brug kunde med Forsigtighed benytte dette i deres Samtaler med
Vedkommende for derved at skaffe nærmere Underretning om Kabi
netternes Anskuelse og Stemning.
Til hvad han saaledes for sit eget personlige Vedkommende troede
at maatte fremhæve, føiede Udenrigsministeren endnu, i Anledning
af hvad Minister Bardenfleth havde yttret, den Bemærkning, at han
maatte erkjende, at hvis det af ham (Udenrigsministeren) foreslaaede
Alternativ blev taget tilfølge, vilde Minister Bardenfleths Stilling i
Slesvig blive uholdbar, men han maatte imidlertid dog henstille til
Minister Bardenfleth, om han derfor just behøvede strax at fratræde.
Cultusministeren [Madvig] indrømmede, hvad Udenrigsministe
ren havde for sit Vedkommende bemærket angaaende Programmet,
men han maatte dog i Hovedsagen tiltræde Marineministerens Me
ning, at det er en uheldig Stilling, hvori man er kommet, ved at der
ind imellem Programmets foreløbige Vedtagelse af Ministeriet og
dets endelige officielle Meddelelse er kommet en Forhandling med
Udlandet, saaledes at de fremmede Magter have faaet Leilighed til at
gjennemgaac og kritisere et Dokument, som de ikke officielt have
faaet, og som endnu ikke er meddelt herhjemme; ligesom det jo ogsaa
var i sig uheldigt, at Omstændighederne havde ført det med sig, at
Udenrigsministeren havde maattet gaae ind i Ministeriet, inden der
havde været levnet ham Tid til nærmere at gjøre sig bekjendt med
Sagerne.
Conseilpræsidenten [Moltke] maatte vistnok være af den Mening,
at naar ved Tidernes Tryk og ved Omstændigheder, som ligge uden
for Regjeringens egen Raadighed, det Program, hvorom man forelø
bigen er kommet overens, er bleven uudførbart, kan Ministeriet vel
forsvare at opgive det, men han troede dog, at der, forinden man be
stemmer sig hertil, bør foreligge besterntere Udtalelser fra Udlandet
med Hensyn til dets Opfatning af Stillingen, end der i Øieblikket
haves.
Indenrigsministeren [Tillisch] mente, at Ministeriet bør holde paa
Programmet, saalænge det er muligt, og at man ikke bør opgive det,
førend man nærmere er bleven forvisset om, hvilke Følger dets Fast
holden vil kunne have for Landet.
Justitsministeren [Scheel] bemærkede, at han, saaledes som han
allerede tidligere havde yttret, troede, da Forhandlingerne i Berlin
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vare tilende, at det vilde være meget vanskeligt at opnaae Slesvigs
constitutionelle Tilknytning til Danmark, men at, da han gik til
Notabelforsamlingen i Flensborg, den daværende Udenrigsminister,
Kammerherre Reedtz, paa hans Spørgsmaal, om Notabelprojectet vilde
kunne i det Væsenlige gjennemføres overfor Udlandet, havde svaret
ham et bestemt Ja; og ligeledes havde Kammerherre Reedtz ogsaa,
da han paa sin Tilbagereise fra Warschau opholdt sig i Flensborg,
og Justitsministeren gjorde ham det samme Spørgsmaal, svaret, at
han ikke havde Tvivl om, at Notabelprojectet i dets oprindelige Skik
kelse lod sig gjennemføre. Det syntes jo vel nu, at saagodtsom alle de
herværende fremmede Diplomater ere enige om, at Ministeriet ikke
kan gaae frem med sit Program, men derfor at vige, forinden man
endnu har Noter i den Retning fra selve de fremmede Kabinetter,
kunde han dog ikke finde nødvendigt. Han troede derimod, at Regje
ringen bør holde paa Programmet og skaffe sig at vide fra de frem
mede Magter, hvad det egenlig er, de misbillige i Programmet, og
hvorfor de misbillige, for at man kan komme til Kundskab om, hvad
man har at gaae imøde. Hvad det af Udenrigsministeren foreslaaede
Alternativ angik, da ansaae Justitsministeren det for væsenligen far
ligt, og han troede, at der, naar det følges, ikke nogensinde kan senere
tænkes paa at faae en constitutionel Forbindelse mellem Slesvig og
Kongeriget, medens paa den anden Side det Baand, som tidligere ved
Souveræniteten fandt Sted mellem Landsdelene, er faldet bort, og
Følgen af at gaae hiin Vei vilde, efter hans Mening, blive en total
Opløsning af Monarkiet. Hellere derfor end, hvis Programmet ikke
kan gjennemføres, at gaae den Vei, vilde han tilraade Hans Majestæt
at gaae tilbage til Heelstatsideen og ved en constitutionel Forbindelse
mellem alle Monarkiets Dele søge at redde Forbindelsen mellem Sles
vig og Danmark.
Udenrigsministeren [Bluhme] troede, at der fra Udlandets Side
ikke vilde være Noget iveien for, at man tilveiebringer en HeelstatsForfatning, men han troede tillige, at Magterne vilde gjøre til en Be
tingelse, at dette sker ad forfatningsmæssig Vei, og at man altsaa
derved ikke nu vil slippe for Provindsialstænderne i Slesvig. Han
fremhævede dernæst, at det, som han tidligere har bemærket, er den
5te Artikel i Planen for Monarkiets Ordning, som er Hovedanstøds
stenen ligeoverfor de fremmede Magter, idet de deri see en Incorpora
tion af Slesvig, som strider imod, hvad Kongen har tilsagt og imod
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deres Villie. Endelig maatte han endnu med Hensyn til, at der idag
maa tages Beslutning om, hvad i Henseende til Programmet skal siges
Rigsdagen, gjentage, hvad han i foregaaende Møder havde udtalt om,
at allerede i, at Programmet deklareres paa Rigsdagen som Regjerin
gens Program, og det uden Hensyn til om en saadan Tilkjendegivelse
kun sker i hemmeligt Møde, ligger efter hans Overbevisning de store
Farer, som han forhen har udhævet.
Krigsministeren [Flensborg] maatte for sit Vedkommende finde
det af Udenrigsministeren foreslaaede Alternativ særdeles betænke
ligt, idet han navnligen nærede den største Frygt for, at det vilde føre
til en Tredeling af Monarkiet, ligesom han i det Hele frygtede for, at
man ved at give efter vil blive ført fra Concession til Concession.
Efterat yderligere Udtalelse havde fundet Sted, forenede Statsraa
det sig om, at der, forinden Bestemmelse kan tages om, hvorvidt man
skal opgive Programmet, skal hos det russiske Kabinet gjøres en De
marche for bestemt og officielt at faae at vide Ruslands Mening, og
at denne Demarche skal gjøres i den Form, at man beder om Rus
lands Understøttelse for Programmet. Statsraadet forenede sig derhos
endvidere om, at den Rigsdagen tilsagte yderligere Meddelelse om den
politiske Stilling, hvilken Meddelelse kun kan gives i et hemmeligt
Møde, skal gaae ud paa: at Ministeriet ved dets Dannelse har forenet
sig om det foreløbigt vedtagne Program, med hvis Indhold Rigsdagen
gjøres mundlig bekjendt, men at man, efter hvad der allerede har
vist sig, maa være forberedet paa, at dette Program vil støde paa stor
Vanskelighed og Modstand fra Udlandets Side, og at Ministeriet ikke
tør paatage sig Ansvaret for at fastholde det og føre det igjennem,
naar man ikke kan vente, at det kan faae Understøttelse hos nogen
af de venskabelige Magter. For det Tilfælde, at der i det hemmelige
Møde gjøres Ministeriet Spørgsmaal om, hvad det tænker at tilraade
Kongen, hvis Programmet maa forlades, vedtog Statsraadet tillige, at
der fra Ministeriets Side ikke skulde i den Anledning finde videre
Udtalelse Sted, end at Udenrigsministeren antyder den Retning, i
hvilken han antager, at Udlandet efter de Udtalelser, som ere skete
fra dette, vil trænge paa med Hensyn til Forholdenes Ordning, og at
derimod Intet yttres om, hvilken Vei det samlede Ministerium eller
dettes enkelte Medlemmer tænke, at der i det paagjældende Tilfælde
kan være at tilraade Hans Majestæt.
Minister Bardenfleth bemærkede derefter, at han vilde ansee det
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overmaade uheldigt, om han under Discussionerne i det forestaaende
hemmelige Møde i Rigsdagen skulde blive nødt til at udtale sig om de
slesvigske Forhold, og at han derfor fandt det rigtigst nu at tage til
bage til Slesvig, hvor hans Nærværelse ogsaa gjordes temmelig for
nøden.
Statsraadet fandt Intet herimod at erindre.
Udenrigsministeren [Bluhme] bemærkede, at han fra den spanske
Gesandt havde faaet Copi af en Circulær-Depeche til alle europæiske
Sømagter, hvori den spanske Regjering opfordrer dem til at slutte
sig til den med Hensyn til de Demarcher, som den i Anledning af
Attentatet mod Cuba vil gjøre hos de nordamerikanske Fristater og
til i Forening med den at støtte den spanske Sag ved denne Leilighed.
Efter at have i Anledning af denne Depeche brewexlet med Fi
nantsministeren og Marineministeren vilde Udenrigsministeren nu
foreslaa Statsraadet, at der gives de fornødne Ordrer til Gouverneu
ren i Vestindien og til Chefen for den der stationerede Brig om, at der,
naar Requisition fra den locale Autoritet paa Cuba maatte indløbe,
fra Briggens Side vises Assistance, og at den danske Gesandt i Wa
shington instrueres om, at naar den spanske Regjering gjør i den om
handlede Anledning Demarche hos Fristaternes Regjering, da at
forene sig med de andre Sømagters Repræsentanter, men dog at iagt
tage størst mulig Forsigtighed i denne Henseende.
Statsraadet erklærede sig enigt i, hvad Udenrigsministeren havde
foreslaaet.
Mødet blev derpaa hævet.

A.W. Moltke.

/ J. Liebe.
Møde i statsrådet lørdag d. 2. november 1851.

Aar 1851, den 2den November, var Statsraadet samlet paa Frede
riksborg Slot under Hans Majestæt Kongens allerhøieste Præsidium.
Justitsministeren var formedelst Sygdom fraværende. Protokollen
førtes af Kammerherre Lunding.
Premierministeren [Moltke] meddelte allerunderdanigst Hans
Majestæt, at Statsraadet havde indfundet sig hos Allerhøistsamme
for at referere, hvad det under Forventning af allerhøieste Billigelse
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var kommet overens om at ville meddele Folkethinget i det forestaa
ende hemmelige Møde, idet han navnlig gjorde Hans Majestæt bekjendt med, at det var Ministeriets Hensigt til den Folkethinget givne
skriftlige Beretning at knytte Foredragelsen af det udkastede Pro
gram med Tilføiende, at Ministeriet havde sluttet sig om dette, men
at modtagne Efterretninger fra Udlandet medførte, at Ministeriet
maatte betvivle at kunne gjennemføre det, og at det derfor maatte
forblive in suspenso, indtil nærmere Underretninger vare indløbne.
Hans Majestæt behagede derefter at forlange Oplysning om, hvor
vidt der var senere indløbet Efterretninger af nogen Betydenhed fra
Udlandet, efterat han for to Dage siden havde modtaget den sidste
Beretning fra Udenrigsministeren.
Udenrigsministeren [Bluhme] oplæste derefter en fra Grev Piessen
i Wien modtagen Skrivelse, af hvilken det fremgik, at Baron Meyen
dorph havde udtalt, at saafremt det nye danske Ministeriums Pro
gram var »saaledes som man kunde vente det«, vilde derimod udste
des en Deklaration, som udtalte en Opposition mod samme.
Finantsministeren [Sponneck] udhævede, hvorledes det med vore
militære og finantsielle Kræfter vilde være en Umulighed at imødegaac
Stormagternes Optræden imod os, naar denne, hvad der rimeligvis
dog tilsidst vilde ske, gik over til en krigersk Demonstration. Han
antog, at man dog nu vilde kunne opnaae bedre Betingelser, end naar
man viste en fortsat forgjæves Modstand og stemte derfor for, at man
intet positivt Skridt foretog sig, forinden man havde erholdt nærmere
Efterretninger fra Udlandet.
Udenrigsministeren [Bluhme] bemærkede, at saafremt der i Thin
get skulde blive Spørgsmaal om, hvad da nu Regjeringen vilde foretage,
naar Programmet ei kunde gjennemføres, og saafremt man ei kunde
undgaae at besvare det stillede Spørgsmaal strax, da troede han nær
mest at burde udtale sig for et Provisorium, under hvilket Kongen
regjerer i Hertugdømmerne souverænt med Provindsialstænderne.
Minister Bardenfleth udviklede udførligen de store Betænkelig
heder, som han havde ved det af Udenrigsministeren antydede Provi
sorium, som han allerede forhen havde fremsat for Statsraadet.
Cultusministeren [Madvig] bemærkede, at han ikke troede, at det
var Ministeriets Hensigt i nærværende Møde at forelægge Hans Maje
stæt Noget med Hensyn til hvilken subsidiær Plan der, naar Program
met maa opgives, kan være at tilraade. Hvad der idag var at forelægge
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Hans Majestæt indskrænkede sig til den Beslutning, Statsraadet i sid
ste Møde havde taget med Hensyn til, hvad der skal meddeles Rigsdagen
i det forestaaende hemmelige Møde, og denne Beslutning gik, saaledes
som han havde opfattet den, og som ogsaa Premierministeren allerede
havde antydet, ud paa, at det foreløbigt vedtagne Program foredrages
Rigsdagen som det, hvorom Ministeriet ved dettes Reconstruction har
sluttet sig, men at det derhos tilføies, at man, efter hvad Ministeriet i
den mellemliggende Tid har erfaret, maa være forberedet paa, at dette
Program kan fra Udlandets Side støde paa ikke ubetydelige Vanskelig
heder, og at Ministeriet ikke tør tilraade Hans Majestæt at følge Pro
grammet og sætte det igjennem, naar det skulde vise sig, at Program
met ikke kan vente at møde Understøttelse hos nogen af de vigtigste
blandt Allerhøistsammes Allierede; hvorhos Statsraadet endvidere ved
tog i sidste Møde, at naar der fra Rigsdagens Side spørges, hvad da
Ministeriet, naar det maatte træde tilbage fra Programmet, vil tilraade
Hans Majestæt, man da indskrænker sig til igjennem Udenrigsmini
steren at antyde, hvad Udlandet antages at ville stræbe hen til; hvor
imod Intet udtales om, hvad Ministeriet, enten det samlede Ministerium
eller dets enkelte Medlemmer, maatte i det paagjældende Tilfælde ville
tilraade Hans Majestæt.
De øvrige Ministre erklærede, at de havde opfattet den i sidste
Statsraadsmøde tagne Beslutning paa samme Maade som Cultusmini
steren.
Hans Majestæt Kongen erklærede sig enig med Ministeriet i den af
det tagne Beslutning, idet Allerhøistsamme udhævede, at han ikke øn
skede sit Navn nævnet ved den Meddelelse, der gjordes Rigsdagen.
I Anledning af en i Statsraadet oplæst Beretning fra Grev Revent
low-Criminil betræffende et Andragende fra den østerrigske og preus
siske Commissær om indtil videre at udsætte Indkaldelsen af de danske
Officerer, der skulde ansættes i det holstenske Contingent, vedtoges
det, efter Krigsministerens [Flensborgs] Forslag, indtil videre ei at
lade de nævnte Officerer afgaae.
Mødet blev derjaa hævet.

A.W. Moltke.
/ Paa Kammerherre Lundings Vegne
J. Liebe.
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Møde i statsrådet tirsdag d. 4. november 1851.

Aar 1851, den 4de November, var Statsraadet samlet. Justitsmini
steren var ved Sygdom forhindret fra at være tilstede. Minister Bar
denfleth, der var taget tilbage til Flensborg, var ligeledes fraværende.
Protokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Indenrigsministeren [Tillisch] refererede Udkast til Lov om Stats
haverne.
Statsraadet fandt, forsaavidt Indenrigsministeren maatte for sit
Vedkommende vedblivende ansee det nødvendigt, at der forelægges
Rigsdagen et Lovforslag om Statshaverne, ingen Betænkelighed ved
Forelæggelsen af det oplæste Udkast, men antog det dog i ethvert Fald
rigtigst, at Udkastet sammentrænges, og at navnlig deraf udgaaer
Alt, hvad der nærmest vil have Plads i et Reglement.
Conseilpræsidenten [Moltke] forelagde en Skrivelse fra Krigsmini
steren, hvori denne andrager paa, at de ved Generallieutenant Barden
fleths og den ham medgivne Assistances Ophold i Kiel, siden han ifølge
den ham under 16de Januar d. A. tillagte allerhøieste Ordre begav sig
til Holsten for at overtage Overcommandoen over Hans Majestæts
derværende Tropper, foranledigede extraordinære Udgifter maa efter
nærmere Specifikation blive Krigsministeriet refunderede, da disse
Udgifter ikke kunne ansees at være Militæretatens Budget vedkom
mende.
Statsraadet vedtog, at Krigsministeriet skulde henvende sig til Grev
Reventlow-Criminil om at faae de paagjældende Udgifter refunderede
fra Holsten.
Udenrigsministeren [Bluhme] forelæste tvende Depecher fra Fyrst
Schwarzenberg til Baron Vrintz, af hvilke den Sidstnævnte confidentielt havde ladet ham faae Gjenpart.
Mødet blev derpaa hævet.
A.W. Moltke.
/ J. Liebe.
Møde i statsrådet fredag d. 7. november 1851.

Aar 1851, den 7de November, var Statsraadet samlet. Minister Bar
denfleth var fraværende. Protokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Udenrigsministeren [Bluhme] forelæste en af den herværende
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engelske Gesandt ham confidentielt meddelt Gjenpart af en Skrivelse
til denne fra den engelske Chargé d’affaires i Berlin.
Cultusministeren [Madvig] refererede Udkast til Lov angaaende
de Udgifter, som ved de Kongelige partikulære naturhistoriske og
archæologiske Samlingers Overdragelse til Staten blive at overtage af
denne.
Statsraadet approberede, at dette Lovudkast efter forud erhvervet
allerhøieste Sanction forelægges Rigsdagen.
Indenrigsministeren [Tillisch] refererede Udkast til Lov om en
midlertidig Bestemmelse angaaende Amtsraadenes Sammensætning.
Statsraadet samtykkede i, at Indenrigsministeren erhverver aller
høieste Sanction til dette Lovudkasts Forelæggelse for Rigsdagen, idet
det forøvrigt overlodes til hans nærmere Overveielse, hvorledes For
holdet imellem Antallet af de Amtsraadsmedlemmer, der blive at vælge
af Sædegaardseiernes Klasse, og de Medlemmer, der vælges af Sogneforstanderskabernes Delegerede, rettest maatte være at bestemme.
Dernæst foretoges en Skrivelse fra Finantsministeren angaaende
Nationalbankens Seddelprivilegiums Forhold til Staten, hvilken Skri
velse med Bilag forud havde cirkuleret mellem Statsraadets Medlem
mer.
Finantsministeren [Sponneck] yttrede, at han, saaledes som i den
fremlagte Skrivelse bemærket, har med Hensyn til, at der i Rigsdagen
gj en tagende Gange har været yttret forskjellige Meninger om, hvor
vidt Nationalbanken har Hjemmel til at modsætte sig, at der fra
Regjeringens Side udstedes rentebærende Sedler eller Creditbeviser,
saaledes at disse kunne modtages i Betaling for Skatter og Afgifter
til Statskassen, anseet det ønskeligt, om dette Spørgsmål kunde blive
endelig afgjort, og at han til den Ende har indhentet Betænkninger fra
den daværende Justitsminister, Geheimeraad Bardenfleth, fra Kammer
advokaten og fra Generalprocureuren. Som Statsraadet vilde have er
faret af Sagens Akter, gaaer den forrige Justitsministers Betænkning
ud paa, at Staten ikke kan ansees beføiet til at udstede saadanne
rentebærende Sedler, der skulle kunne modtages i Skatter og Afgifter,
og at det end ikke kan ansees for ønskeligt at bringe Spørgsmaalet
herom til retlig Afgjørelse; Kammeradvokaten er kommen i Realiteten
til omtrent samme Resultat som Justitsministeriet; Generalprocureu
ren har, da han som Repræsentant i Nationalbanken anseer sig som
Part i den Sag, der maatte blive reist til Paadømmelsen af Spørgsmaalet,
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troet at maatte afholde sig fra at udtale sig over dette. For nu yder
ligere at faae Spørgsmaalet drøftet saa alsidigt som muligt, troede
Finantsministeren, at der maaske kunde være Anledning til endnu at
forelægge Sagen for det juridiske Facultet, men forinden han i denne
Henseende foretog videre, ønskede han dog at erfare Statsraadets Me
ning herom, idet han iøvrigt tilføiede, at han med den forrige Justits
minister var enig i, at det maa ønskes, at Regjeringen ikke bringer
Sagen for Domstolene.
Justitsministeren [Scheel] bemærkede, at han ansaae Spørgsmaalet
om Bankens Ret i den omhandlede Henseende for meget lidet tvivl
somt, og aldeles maatte tiltræde den forrige Justitsministers Mening
om Sagen. Hvad det angik at forlange det juridiske Facultets Betænk
ning over Sagen, da var dette en Vei, som Regjeringen ikke i meget
lang Tid har gjort Brug af; og han mente, at man skulde indskrænke
sig til at lade Generalprocureuren erklære sig over Sagen. Den Und
skyldning for at udtale sig over Spørgsmaalet, som Generalprocureu
ren havde anført, kunde der aldeles ikke tages Hensyn til; det er hans
Embedspligt at yttre sin Mening om Sagen, naar Regjeringen forlanger
det, og finder han, at han derved kommer i Collission med sin Stilling
som Bankrepræsentant, i hvilken Stilling han jo iøvrigt ikke skal holde
paa Bankens Ret, medmindre han troer, at Banken har Ret, saa at det
ikke kan sees, hvorledes der kan opstaae nogen Collission for ham,
maa han træde ud af sin Repræsentant-Stilling; thi hans Embedspligts
Opfyldelse er hans første Pligt. Justitsministeren var altsaa af den
Mening, at det burde paalægges Generalprocureuren at erklære sig.
Statsraadet tiltraadte Justitsministerens Mening om, at det maa
ansees tilstrækkeligt, at man indskrænker sig til at faae Generalprocureurens Betænkning over Spørgsmaalet; i hvilket Øiemed der fra
Finansministeriets Side vil være at tilskrive Justitsministeren om at
give Generalprocureuren det i saa Henseende fornødne Paalæg.
Udenrigsministeren [Bluhme] meddelte, at Krigsministeriet havde
tilstillet ham tvende fra Pladscommandanturen i Sønderborg indsendte,
til Postcontoiret sammesteds fra Frankfurt ankomne og fra Postcontoiret til bemeldte Pladscommandantur afleverede Breve, af hvilke
det ene var adresseret til Hertugen af Augustenborgs Kabinet paa
Augustenborg, det andet til Prinds Frederik til Slesvig-Holsten Sønderborg-Augustenborgs Kabinet paa Augustenborg. Da der ikke er nogen
Grund til at antage, at disse Breves Indhold er af politisk Natur,
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maatte Udenrigsministeren være af den Mening, at man skulde sende
Brevene uaabnede tilbage til Afsendelsesstedet med Bemærkning om,
at Adressaten ikke findes i Kongen af Danmarks Riger og Lande.
Statsraadet tiltraadte Udenrigsministerens Mening.
Mødet blev derpaa hævet.
A.W. Moltke.

/ J. Liebe.

Møde i statsrådet tirsdag d. 11. november 1851.

Aar 1851, den Ilte November, var Statsraadet samlet. Alle Med
lemmer vare tilstede. Protokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Finantsministeren [Sponneck] refererede Udkast til Coloniallov
for de vestindiske Besiddelser. Med Hensyn til Udkastets § 25 vedtoges
det at forandre g’ens Slutning derhen, at den kommer til at lyde saa
ledes: >og at udøve uindskrænket Myndighed«.
§ 26 vedtoges at skulle udgaae, da den let kan have nogle af de
skadelige Følger, som i den vestindiske Forsamlings Betænkning ere
paapegede, da en Ansættelse paa Tid maa ansees mindre heldig
ved et Embede af den Beskaffenhed som det paagjældende, og at det,
som er tilsigtet med §’en, bedre lader sig gjennemføre ad den admini
strative Vei.
Med disse Forandringer approberede Statsraadet Udkastet til efter
forud erhvervet allerhøieste Sanction at forelægges Rigsdagen.
Udenrigsministeren [Bluhme] forelæste i Continuation af den
Depeche fra Gesandten i Petersborg, som idag havde cirkuleret mellem
Statsraadets Medlemmer, Afskrifter af tvende Depecher af 6te Novem
ber fra Grev Nesselrode til Baron Ungern, hvilke denne confidentielt
havde in originali forelæst Udenrigsministeren. Endvidere forelæste
han en Skrivelse af 6te November fra den østerrigske Gesandt i Berlin
til Baron Vrintz, hvorefter der er afgaaet endelig Instrux til Forbundscommissærerne i Holsten om, at det holstenske Contingent nu kan for
meres.
Efterat have forelæst disse Aktstykker bemærkede Udenrigsmini
steren, at han igaar havde havt en længere Samtale med Baron Ungern.
Han havde fremhævet for ham, hvad det egentlig er Nationen har
kjæmpet og ofret sit Blod for i disse Aar, og han havde udviklet
Farligheden af det Skridt, som Magterne nu ønske, at den danske
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Regjering skal gjøre: Tilbageførelsen af Provindsialstænderne i Sles
vig. Han havde tillige sagt ham, at det, hvis det nærværende Mini
sterium blev enigt om at tilraade Hans Majestæt dette Skridt, dog var
meget tvivlsomt, om dette Ministerium vilde kunne gjennemføre det,
og at der vel kunde være Sandsynlighed for, at Regjeringens Tøiler
kom i andre Hænder, saa at det altsaa ikke er vist, at et saadant Skridt
som det omhandlede vil føre til Øiemedet. Han havde tillige gjort ham
klart, hvorledes de Allieredes Fremgangsmaade imod den danske Re
gjering har været en bestandig Tergiverseren, og han havde endelig
sagt ham som sin egen bestemte Mening, at han, ifald han ellers vilde
tilraade Kongen en saadan Demarche som den tilsigtede, dog i ethvert
Fald kun vilde kunne gjøre dette under den Forudsætning, at der blev
fuldkommen Adskillelse imellem begge Hertugdømmer i Henseende til
Administration, legislative Forhold og Retstilstand, og herom maatte
han have selve de vedkommende Kabinetters udtrykkelige skriftlige
Tilsikkring. Baron Ungern havde fundet det fuldkommen billigt, at
Udenrigsministeren ønskede en saadan Tilsikkring; han var heller
ikke i mindste Tvivl om, at de tre Kabinetter vilde med største Bered
villighed give denne Tilsikkring og binde sig i den Retning, at der
ingen administrative, legislative eller judicielle Baand skulde være
fælleds mellem begge Hertugdømmer, og han henstillede til Uden
rigsministeren, at denne vil gjøre de fornødne Skridt hos de
respektive Regjeringer for at faae deres Garanti. Det var netop nu
Øieblikket, mente Baronen, til at faae en saadan Deklaration af de
to store tydske Hoffer, og han gik fuldkommen ind paa, at det maa
staae fast, at enhver Plan om et Slesvig-Holsten er nedtraadt.
Forsaavidt der i den senere Tids Meddelelser fra Rusland oftere er i
Almindelighed talt om Baand, som den russiske Regjering vilde til
raade Danmark at conservere mellem begge Hertugdømmer, da havde
Baronen paa dertil af Udenrigsministeren given Anledning sagt, at
Rusland derved kun har tænkt paa saadanne Baand i social og
commerciel Henseende, som Sagens Natur fører med sig mellem to
Grændselande; og hvad dette angik, da maatte Udenrigsministeren
bemærke for Statsraadet, at det er Noget, han forudsætter ved det hele
paatænkte Skridt, at Toldlinien ved Eideren maa hæves og forlægges
til Elben, og at Holsten heller ikke med Hensyn til Postvæsenet skilles
fra det øvrige Monarki, ligesom han ogsaa forudsætter Vedbli velsen af
de fælleds Baand imellem begge Hertugdømmer i Henseende til mindre
36
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betydende Institutioner, om hvilke Statsraadet var kommet overens
ved den seneste Behandling af Notabelprojectet. Udenrigsministeren
havde i sin Samtale med Baron Ungern endvidere udtalt Nødvendig
heden af en Forpligt fra Stormagternes Side med Hensyn til Forbunds
beslutningen af September 1846, saa at man kommer paa det Rene
med, hvad denne Forbundsbeslutning betyder, og at det kommer til
til at staae fast, at Slesvig er Tydskland uvedkommende. Endelig havde
han endnu paa det Allerbestemteste sagt til Baron Ungern, at der
naturligvis ingenlunde kan være Tanke om, at det Skridt, som Mag
terne nu ønske, at Regjeringen vil gjøre, skal, hvis man gaaer ind
derpaa, være definitivt, men at det tvertimod kun kan være en Mel
lemtilstand, da det vil være umuligt i Længden at regjere een Del af
Landet med constitutionel Forfatning, og en anden Del, hvor Kongen
er Souveræn, med raadgivcnde Provindsialstænder. Det maatte derfor
ogsaa, naar det paatænkte Skridt gjøres, udtrykkelig udtales af Regje
ringen ligeoverfor Magterne og af disse udtrykkeligt accepteres, at det
ligger i Kongens Hensigt at forberede hiin Mellemtilstands Afløsning
af en definitiv Ordning, og at Hans Majestæt, ligesom han forbeholder
sig i denne Henseende at forelægge Stænderne, hvilke Midler der hertil
kunne være at vælge, saaledes tillige ogsaa forbeholder sig sin souve
ræne Ret til, efter at have hørt Stænderne, at tage sin afgjørende
Bestemmelse uden at være bundet af Hensynet til, hvad disse maatte
have yttret. Baron Ungern havde fundet det, som Udenrigsministeren
saaledes havde bemærket, fuldkommen rigtigt og liggende i Sagens
Natur, og han havde ikke tvivlet om, at hans Regjering vilde gaae ind
derpaa.
Idet Udenrigsministeren endnu tilføiede i sin Meddelelse til Stats
raadet, at alle de øvrige herværende diplomatiske Repræsentanter vare
med ham fuldkommen enige i Hertugdømmernes Adskillelse saavel i
legislativ som i administrativ og judiciel Henseende, bemærkede han
sluttelig, at han i sine seneste Conversationer baade med Baron Ungern
og de øvrige fremmede Diplomater havde, ligesom stedse tidligere,
forbeholdt sig og Regjeringen fuldkommen Frihed med Hensyn til,
hvad man vilde bestemme sig for, kun at han for sit eget Vedkom
mende maatte ansee sig forpligtet til, i det Øieblik Regjeringen erklæ
rer ikke at kunne gaae ind paa Gjennemførelsen af den af ham nær
mere antydede Idee om, at Kongen skal regjere i Hertugdømmerne
som Souveræn med Provindsialstænder-Forfalningen, strax at træde
fra som Udenrigsminister.
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Krigsministeren [Flensborg] rettede det Spørgsmaal til Udenrigs
ministeren, om han ikke troede, at det vilde være muligt strax at
substituere istedctfor Provindsialstænderne i Slesvig en raadgivende
Landdag, valgt paa en anden Basis end disse.
Udenrigsministeren [Bluhme] svarede hertil, at det var hans Over
bevisning, at hvis Regjeringen ikke gaaer ind paa at tage Provindsial
stænderne, men stiller noget Nyt istcdet, da kommer man, dette Nye
være Hvilketsomhelst, ind paa nye Forhandlinger, og det Hele leder
til Intet. Hvad der nemlig er Magterne meget om at gjøre er, at de
navnlig ligeoverfor Forbundet kunne sige, at status quo ante i Hertug
dømmerne er tilbageført, forsaavidt de forandrede Forhold have gjort
det muligt at tilbageføre den; det troe de at kunne med nogen Grund
sige, naar Kongen tilbagefører Provindsialstænderne, men de ville der
imod ikke kunne sige det, naar der sættes noget Nyt istedetfor disse,
ikke at tale om, at der herved vil hos Kabinetterne selv opvækkes
Mistanke om, at der stikker under en ny Constitutionsplan med Hen
syn til Slesvig.
Efterat dernæst Udenrigsministeren havde tilføiet, at han vilde udarbeide en formuleret Plan, som nærmere viser, dels hvorledes
han har tænkt sig, at Regjeringsmaskinen skal foreløbig gaae, naar
den af ham fremsatte Idee bliver taget tilfølge, dels hvilke Garantier
der maae fordres af Udlandet, før man kan tilraade Kongen at gaae
ind paa denne, dels endelig i hvad Retning man skal arbejde hen
med Hensyn til den eventuelle Mellemtilstands Overgang til noget
Definitivt, vedtog Statsraadet at udsætte, indtil en saadan Plan fore
ligger, videre Discussion i Anledning af, hvad Udenrigsministeren idag
har meddelt.
Indenrigsministeren [Tillisch] meddelte, at han, i Anledning af at
Rønne Havnecommission insisterede paa at faa Havnekassens fulde
Tab ved den af den forrige Indenrigsminister bevilgede Eftergivelse af
Havneafgifter af det fra Dampfregatten Archimedes bjergede Inven
tarium m. m. erstattet, havde, overensstemmende med hvad i Statsraadsmødet d. 20de October blev vedtaget, ladet anstille Undersøgelse
om, fra hvilken Anskuelse Regjeringen i ældre lignende Tilfælde var
gaaet ud med Hensyn til Spørgsmaalet om Eftergivelse af Havneafgifter,
og at Resultatet af denne Undersøgelse er blevet, at der ikke foreligger
noget Tilfælde som det nærværende, hvor, efterat Resolution om
Eftergivelse af Havneafgifter er given, vedkommende Havnecommis3G*
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sion har protesteret og forlangt Sagen afgjort af Domstolene, men at
der oftere er blevet resolveret, at Eftergivelse skulde finde Sted, uagtet
den paagjældende Havnecommission har i den fra samme forud ind
hentede Erklæring modsat sig al Eftergivelse. Indenrigsministeren til
føiede derhos, at han agter nu at give Rønne Havnecommission det
Svar, at Ministeriet ikke finder sig foranlediget til for Rigsdagen at
andrage paa større Erstatning for Havnekassens omhandlede Tab end
det eengang bestemte Beløb af 600 Rbd., og at det paagjældende Spørgs
maal ikke henhører under Domstolenes Afgjørelse.
Statsraadet fandt Intet at erindre imod, at der svares Havnccommissionen saaledes som af Indenrigsministeren nævnt.
Indenrigsministeren [Tillisch] satte under Overveielse, om der i
Anledning af det daarlige Udfald, som Rughøsten iaar har havt, maatte
fra Regjeringens Side være Noget at foranstalte for de Amters Ved
kommende i Jylland, som det i saa Henseende isærdeleshed er gaaet
ud over.
Statsraadet fandt, at der ikke paa Sagens nærværende Stadium er
fra Regjeringens Side at træffe nogen Foranstaltning i den paagjæl
dende Anledning.
Cultusministeren [Madvig] refererede Udkast til Lov om det Konge
lige Theaters Stilling og økonomiske Forhold, hvilket Udkast med
Motiver forud havde cirkuleret mellem Statsraadets Medlemmer.
Efterat med Hensyn til Udkastets § 14 Cultusministeren [Madvig]
og Finantsministeren [Sponneck] vare komne overens om, at det ved
Sagens Forelæggelse for Rigsdagen skulde udtales, at Meningen af §’en
er, at det Bogholderi, som denne § medfører, skal føres ved Cultus
ministeriet, gav Statsraadet sit Samtykke til, at Udkastet efter forud
erhvervet allerhøieste Sanction forelægges Rigsdagen.
Paa dertil af Marineministeren [van Dockum] given Anledning
erklærede Statsraadet, at det fra dets Side ikke længer kan ansees
nødvendigt, at Marinen holder et Dampskib disponibelt for Regjerin
gen til Brug i paakommende Tilfælde, og at der saaledes forsaavidt
Intet er til Hinder for, at Dampskibet Thor lægges op og desarmeres.
Mødet blev derpaa hævet.
A.W. Moltke.
/ J. Liebe.
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Møde i statsrådet fredag d. 14. november 1851.

Aar 1851, den 14de November, var Statsraadet samlet. Alle Med
lemmer vare tilstede. Protokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Statsraadet approberede, at den af begge Rigsdagens Thing vedtagne
Lov om de ifølge Krigsskatlovene af 15de Mai 1851 og af 27de Januar
1851 udstedte Creditbevisers Indfrielse ved Statsobligationer forelæg
ges Hans Majestæt Kongen til allerhøieste Sanction.
Udenrigsministeren [Bluhme] bemærkede, at det, efterat den sven
ske Chargé d’affaires i Constantinopel har, som Statsraadet bekjendt,
ønsket ikke længere at vedblive med Besørgelsen af de danske Consular-Anliggender sammesteds, hvilken han efter den danske Missions
Inddragelse indtil videre overtog, har vist sig, at Ordningen af For
holdet med de paagjældende Anliggender ikke lader sig hensigtsmæs
sigere paa nogen Staten værdig Maade udføre end derved, at den
afgaaede danske Ministerresident, Baron Hübsch og den ligeledes afgaaede Tolk Romani efter deres derom gjorte Tilbud atter overtage
deres tidligere Functioner imod Godtgjørelse af de forøgede Udgifter,
som derved ville foranlediges for dem, og at det i dette Øiemed vil
blive nødvendigt, at der paa Udenrigsministeriets Budget for næste
Aar yderligere extraordinært optages 2000 Rbd. Udenrigsministeren
ønskede nu at erfare, om der fra Statsraadets Side maatte være Noget
at erindre imod, at det paagjældende Forhold søges ordnet paa den
nævnte Maade.
Statsraadet fandt Intet herimod at erindre.
Udenrigsministeren [Bluhme] forelæste en Depeche, som han agter
at lade afgaae til Gesandten i Petersborg angaaende den eventuelle
Godtgjørelse til Hertugen af Augustenborg.
Statsraadet fandt Intet imod, at denne Depeche afgaaer, kun at den
Forudsætning, under hvilken det er, at man erklærer sig villig til at
tilstaae Hertugen en rundelig Indemnisation for hans Godser, formu
leres derhen, at han ikke maa lægge Kongens Dispositioner enten med
Hensyn til Successionen eller med Hensyn til Monarkiets Ordning
Hindringer iveien, og at der med Hensyn til Maaden for Indemnisationen bruges saa ample Udtryk, at Intet i denne Henseende paa nogen
Maade foregribes.
Udenrigsministeren [Bluhme] forelæste en af ham, i Henhold til
hvad han i forrige Møde havde yttret, udarbeidet Exposé, indeholdende
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den nærmere Udvikling af den Idee, som han med Hensyn til Regje
ringens fremtidige Politik havde fremsat for Statsraadet, og tillige
omfattende de Punkter, som, naar Statsraadet gaaer ind paa denne
Idee, ville være at tage i Betragtning. Endvidere forelæste han et af
Finantsministeren forfattet Udkast til det i Exposéen ommeldte Patent
for Hertugdømmet Slesvig. Af begge de oplæste Aktstykker toges en
Gjenpart til Protokollens Følge.
Minister Bardenfleth bemærkede, at han ikke troede sine tidligere
Betænkeligheder ved den af Udenrigsministeren foreslaaede Vei tilside
satte ved, hvad den oplæste Exposé indeholder. Han kunde i den Hen
seende henholde sig til, hvad han forhen har yttret om de Vanskelig
heder og Farer, som vilde opstaae under det foreslaaede Provisorium,
og som strax i den første Tid vilde gjøre Tilstanden uholdbar. Hvis
man ikke, naar man opgiver det Formaal, som bestandig hidtil har
været Regjeringens Tanker, med det Samme strax skrider til den Løs
ning, som man nu vil arbeide hen til, og strax forelægger Rigsdagen
en Plan for den definitive Ordning af Forholdene, som man tilsigter,
troede han, at Monarkiets Fremtid vilde være sat i den øiensynligste
Fare, og ihvormeget han end erkjendte de store Vanskeligheder, som
ville være forbundne med saaledes strax at forelægge Rigsdagen en Plan
for Forholdenes Ordning, ansaae han dog dette for en Nødvendighed og
var overbevist om, at Farerne og Vanskelighederne vilde blive endnu
større, naar man udsætter det og først lader Provisoriet indtrædc.
Udenrigsministeren [Bluhme] miskjendte ikke de Farer, som den
af ham foreslaaede Vei havde, men han kunde dog ikke Andet end
være af den Mening, at det vilde være lettere at komme til en endelig
Ordning af Monarkiet og til en bedre Ordning af dette, naar Landet
først er fri for den Occupation af fremmede Tropper, som nu finder
Sted i en Del af det. Han antog derfor, at man først burde arbeide
hen paa at faae de fremmede Tropper ud, og dette mente han vilde
naaes paa den af ham foreslaaede Maade; og han skulde hertil føie,
at hvis Kongen i Øieblikket vilde egalisere Forfatningen over alle
Landsdele, vilde der utvivlsomt blive fra Udlandets Side gjort Paa
stand paa, at Absolutismen med Provindsialstænder skulde gjøres
gjældende for hele Monarkiet.
Cultusministeren [Madvig] bemærkede, at han for sin Del tvivler
paa, at han kan slutte sig til et Ministerium, der, saaledes som Tilfæl
det bliver, naar det af Udenrigsministeren idag fremlagte Program
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vedtages, ligefrem opstiller, at man arbejder hen paa en HeelstatsForfatning. Baadc paa Grund af sin Fortid og fordi han har Tvivl om
Resultatets Brugbarhed, troer han ikke at kunne slutte sig til det nye
Program, paa hvilket han ogsaa mener, at Ministeriet er, efterat det
engang har dannet sig paa en saadan Grundvold, kommet paa en
urigtig Maade over; og idet han forresten erkjendte, at det ikke nu
gaacr an at gaae frem med det ældre Program, forbeholdt han sig til
næste Møde at tage endelig Bestemmelse om, hvorvidt han, naar det
nye Program vedtages, vil see sig istand til at vedblive sin Stilling.
Udenrigsministeren [Bluhme] maatte, i Anledning af hvad Cultus
ministeren havde yttret, for sit personlige Vedkommende gjentage,
hvad han allerede ved en tidligere Leilighed i Statsraadet havde udtalt
om sin Stilling til det af Ministeriet foreløbigt vedtagne Program, den
gang han indtraadte i Ministeriet; og støttende sig paa, hvad der saa
ledes foreligger for Statsraadet, maatte han, dersom der af Cultusmini
steren var ment, at han skulde være veget tilbage fra noget givet Løfte,
paa det Bestemteste forsvare sig herimod.
Cultusministeren [Madvig] bemærkede yderligere, at hvad han
havde sagt om den Maade, hvorpaa man efterhaanden er kommet bort
fra det ældre Program, ikke var sagt som en Bebreidelse; men vist er
det, at der uforvarendes er successivt foregaaet Forandring i, hvad der
af Ministeriet er fra først af blevet aftalt og troet at kunne gjennemføres, medens han for sit Vedkommende har den hele Tid udtalt som
sin Mening, at man burde strax forelægge Programmet uden først at
spørge.
Marineministeren [van Dockum] henholdt sig til sine tidligere
udviklede Betænkeligheder ved at gaae den i den idag forelagte Exposé
antydede Vei. Han troede, at Følgen vilde blive en Splittelse af de
forskjellige Dele af Landet og Constitueringen af et Slesvig-Holsten;
og han mente, at der i det Øieblik, man nu giver efter i Alt, dog kunde
være Anledning til ligeoverfor Udlandet at holde igjen deri, at man
ikke gjenindfører Provindsialstænderne i Slesvig og i saa Henseende
stiller dette Hertugdømme lige med, hvad der er etableret i Holsten.
Krigsministeren [Flensborg] maatte næst at bemærke, at han
troede, at Gjenindførelsen af de slesvigske Provindsialstænder vilde
ligeoverfor Rigsdagen møde stærk Uvillie, være for sit Vedkommende
af den Mening, at man ikke skal gaae videre i sine Indrømmelser til
Udlandet end at ville octroiere Slesvig en raadgivende provindsial
Landdag.
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Justitsministeren [Scheel] maatte vel være af den Mening, at det
har sine store Betænkeligheder at gaae tilbage til Provindsialstænderindretningcn i Slesvig, men han troede det paa den anden Side ikke
muligt for det nærværende Ministerium at komme derfra, da Mini
steriet jo selv har i sit første Program optaget det Punkt om Provindsialstændernes Indkaldelse, skjøndt jo vistnok indskrænket til det i
Programmet opgivne bestemte Øiemed. Forsaavidt det var blevet sagt,
at man ved det nye Program opgiver Alt, maatte han dernæst, idet han
iøvrigt var enig med Cultusministeren i, at Ministeriet virkelig uforvarendes er kommet ind paa en anden Vei end den, man havde foresat
sig, fremhæve, at eet Hovedpunkt opnaaer man dog, nemlig Stormag
ternes Anerkjendelse af den indførte Adskillelse mellem Slesvig og
Holsten, og at det ikke er noget Ubetydeligt, der herved vindes. Endelig
maatte han, med Hensyn til hvad Minister Bardenfleth havde yttret,
være enig med Udenrigsministeren i, at det ikke gaaer an nu i Øieblik
ket at skride til at udarbeide en Fælledsforfatning for Monarkiet, idet
han forøvrigt ansaae det for en Selvfølge, at det maa være en absolut
Betingelse for at gaae ind paa en saadan Forfatning, at der for Monar
kiets forskjellige Dele bliver en aldeles ligelig Repræsentation for de
fælleds Anliggender.
Efterat yderligere Discussion havde fundet Sted, forbeholdtes Drøf
telsen af den af Udenrigsministeren forelæste Exposé til næste Møde,
for at Statsraadets Medlemmer imidlertid kunde faae Leilighed til at
gjøre sig nærmere bekjendte med sammes Indhold.
Udenrigsministeren [Bluhme] meddelte, at han af en fra Baron
Mannteuffel til Baron Werther ankommen Note har erfaret, at ingen
Vanskeligheder længer gjøres med Hensyn til Formationen af det hol
stenske Contingent; og han tilføiede derhos, at han ikke fra sit Stand
punkt antog det ønskeligt, at der fra den danske Regjerings Side nu
foranlediges nogen Standsning i Formationen af Contingentet derved,
at de til dette bestemte danske Officerer holdes foreløbigen tilbage.
Statsraadet udtalte som sin Mening, at der ingen Betænkelighed nu
kan være ved, at de til det holstenske Contingent bestemte danske
Officerer gaae over til Holsten, naar Hans Majestæt faaer officiel
Efterretning om, at den fra Forbundscommissærernes Side skete
Standsning i Contingentets Formation er hævet.
Finantsministeren [Sponneck] bragte under Omhandling, om der
ikke burde foretages Noget imod Geheimeconferentsraad Scheel i An-
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ledning af det af denne udgivne 2det Hefte af Fragmenter. Han fandt
nemlig, at Geheimeraad Scheel har i denne Pamphlet udtrykt sig paa
en for en Vartpenge nydende Embedsmand saa aldeles uværdig Maade
og navnligen skrevet i en saadan Tone imod et af Kongens Organer,
at Tanken om i den nærmeste Fremtid at bruge ham i Statens Tjene
ste maa opgives, og Finantsministeren maatte derfor, aldeles afseet
fra hvad der tidligere, inden den paagjældende Bog endnu var udgivet,
blev besluttet i Statsraadet med Hensyn til Geheimeraad Scheel, at der
er fuld Anledning til at bevirke en allerhøieste Resolution, hvorved
Saadant tilkjendegives Geheimeraad Scheel og tillige, med Hensyn
dertil, de ham tillagte qualificerede Vartpenge nedsættes til det ordi
nære Beløb.
Minister Bardenfleth bemærkede, at han troer, at det vil gjøre
megen Skade i Slesvig, naar der aldeles Intet gjøres mod Geheimeraad
Scheel, og Regjeringen lader den Maade, hvorpaa han i den omhand
lede Bog er traadt op, gaae ganske uændset hen.
Udenrigsministeren [Bluhme] kunde ikke afholde sig fra den Be
mærkning, at det vil give Geheimeraad Scheels Bog langt større Vægt,
naar der i Anledning af den gjøres af Regjeringen Skridt imod ham.
Conseilpræsidenten [Moltke] mente ogsaa, at det vilde være klo
gest, at Regjeringen ignorerer Bogen.
Justitsministeren [Scheel] fandt vel, at hvad Geheimeraad Scheel
har skrevet om Administrationen af Slesvig er ikke af ganske ubetæn
kelig Natur, og han troede, at det vil af Udlandet blive benyttet og vil
gjøre Skade, men i Henhold til, hvad han tidligere havde i Statsraadet
yttret, maatte han, da ingen officiel Advarsel til Geheimeraad Scheel
er fra Regjeringens Side forudgaaet Udgivelsen af den paagjældende
Bog, erklære sig imod, at der nu i Anledning af denne foretages Noget
ad administrativ Vei imod ham.
Cultusministeren [Madvig] ansaae Regjeringen fuldkommen be
rettiget til at gjøre det af Finantsministeren foreslaaede Skridt imod
Geheimeraad Scheel og vilde, hvis ikke den Crisis, som fortiden finder
Sted i Ministeriet, var, have anseet det nødvendigt, at der nu gjordes
Noget imod ham; men med Hensyn til den extraordinære Stilling,
hvori Ministeriet i Øieblikket befinder sig, fandt han, at der er over
veiende Betænkelighed ved at lade den foreliggende Sag nu komme til
Afgjørelse.
Marineministeren [van Dockum] bemærkede, at han har samme
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Betænkelighed som Cultusministeren, og at han i andet Fald ubetin
get vilde have stemmet for, at Geheimeraad Scheel gik af med Pension.
Krigsministeren [Flensborg] var af den personlige Mening, at det
er rigtigst, at Geheimeraad Scheel gaaer af paa Pension, men da han
maatte dele den af Cultusministeren udtalte Betænkelighed, ansaae
han det hensigtsmæssigst, at Sagen fortiden stilles i Bero.
Da der derefter skredes til Afstemning, sluttede Minister Barden
fleth sig til Finantsministeren [Sponneck] og stemmede med ham for,
at der gaaes frem imod Geheimeraad Scheel paa den af Finantsministe
ren nævnte Maade; Conseilpræsidenten [Moltke], Udenrigsministeren
[Bluhme] og Justitsministeren [Scheel] voterede for, at Intet fore
tages imod ham, og Cultusministeren [Madvig], Krigsministeren
[Flensborg] og Marineministeren [van Dockum] voterede for, at
Spørgsmaalets Afgjørelse fortiden stilles i Bero. Indenrigsministeren
[Tillisch] afholdt sig fra at stemme. Som Følge af dette Resultat af
Afstemningen blev Sagen indtil videre udsat.
Cultusministeren [Madvig] refererede derpaa angaaende Besæt
telsen af de to ledige Bispeembeder i Fyens og Aalborg Stifter, til
hvilke Embeder han agtede at bringe Hans Majestæt i Forslag respek
tive Professor theologiæ Engelstoft og Sognepræst Bindesbøll i Nak
skov.
Statsraadet tiltraadte, at de tvende af Cultusministeren nævnte
Mænd indstilles til de paagjældende Embeder.
Mødet blev derpaa hævet.

A. W. Moltke.
/ J. Liebe.

Møde i statsrådet tirsdag d. 18. november 1851.

Aar 1851, den 18de November, var Statsraadet samlet. Alle Med
lemmer vare tilstede. Protokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Krigsministeren [Flensborg] refererede Forslag til Lov angaaende
Forhøielse af Soldaternes Marchpenge og Beregningsmaaden af disse,
og Indenrigsministeren [Tillisch] refererede ligeledes Udkast til Lov
angaaende Fortsættelse af Porcellainsfabrikens Drift for Statens Reg
ning.
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Begge disse Lovudkast bleve af Statsraadet approberede til, efter
forud erhvervet allerhøieste Sanction, at forelægges Rigsdagen.
Den af Udenrigsministeren i forrige Statsraadsmøde forelæsitc
Exposé med Hensyn til Regjeringens fremtidige Politik blev, efterat
den med det tilhørende Bilag havde senere cirkuleret mellem Statsraa
dets Medlemmer, paany foretaget, idet Conseilpræsidenten [Moltke]
derhos fremlagde en i Anledning af denne Exposé af Minister Barden
fleth udarbeidet skriftlig Opsats, som ligeledes forud for nærværende
Møde havde cirkuleret mellem Statsraadets Medlemmer. Endvidere
fremlagde Conseilpræsidenten et ved dette Mødes Begyndelse mod
taget skriftligt Votum, som Marineministeren havde affattet i Anled
ning af bemeldte Exposé.
Marineministeren [van Dockum] forelæste bemeldte Votum, idet
han tilføiede, at han i Hovedtanken slutter sig til Minister Barden
fleths Opsats.
Justitsministeren [Scheel] var aldeles enig med Minister Barden
fleth i Farerne ved det af Udenrigsministeren foreslaaede Provisorium
og i Vigtigheden af snarest muligt at faae Forslag til Fælledsforfat
ningen for Monarkiet udarbeidede; men han ansaae det imidlertid
dog aldeles umuligt at gaae den af ham foreslaaede Vei. Dels vilde
Rigsdagen nemlig aldrig beslutte sig til at opgive sin Myndighed, saa
længe det endnu er uvist, om Øiemedet ril naaes (og i denne Hen
seende maatte han gjøre opmærksom paa, at der baade fra det tydske
Forbunds og fra Holstens Side kan møde Hindringer for at opnaae
det, som man sætter som Maalet for sine Bestræbelser: at faae Hol
sten med ind i en Fælledsforfatning for Monarkiet), og saalænge der
altsaa ikke foreligger nogen Nødvendighed for hiint Skridt, og dels
møder en anden vigtig Betragtning, den nemlig, at hvis endogsaa
Rigsdagen gik ind paa at opgive sin Myndighed, saa vilde, naar først
Souveræniteten var igjen blevet indført med Hensyn til de for hele
Monarkiet fælleds Anliggender, med det Samme være opgivet Mulig
heden af den constitutionelle Forbindelse mellem Slesvig og Danmark,
hvis det ikke skulde lykkes at kunne faae Holsten med ind under en
Fælledsforfatning, idet derimod Grundloven netop er det Holdepunkt,
hvorfra man, naar dette Maal, hvis Opnaaelse han for sin Part ønsker,
da det hører med til et Monarki, at dette er styrket ved fælleds Insti
tutioner for dets forskjellige Dele, ikke naaes, skal drive Tingen hen
imod en constitutionel Forbindelse mellem Danmark og Slesvig.
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Finantsministeren [Sponneck] maatte, selv hvis han kunde er
kjende det af Minister Bardenfleth foreslaaede Middel tilstrækkeligt
til at naae, hvad der tilsigtes naaet derved, en Erkjendelse, som han
imidlertid paa ingen Maade havde, erklære sig enig med Justitsmini
steren i, at det er umuligt i Øieblikket at gaae den af Minister Barden
fleth foreslaaede Vei; og idet han derhos ligeledes var enig med Ju
stitsministeren i, at man, naar Udlandet gaaer ind paa den af Uden
rigsministeren foreslaaede Plan, strax maa skride til at faae en Heelstats-Forfatning udkastet, indsaae han ikke, at Regjeringen kan, saa
ledes som Sagerne staae, slaae ind paa nogen anden Vei end den af
Udenrigsministeren proponerede.
Cultusministeren [Madvig] kunde ikke andet end lægge særdeles
Vægt paa de af Minister Bardenfleth fremhævede Betænkeligheder
ved det af Udenrigsministeren foreslaaede Provisorium og frygtede
navnligen for, at, da der under den provisoriske Tilstand vil hos Her
tugdømmerne være den Tendents at slutte sig sammen, medens der
herhjemme vil hos et vist Parti være en Bestræbelse for at holde sig
adskilt fra Hertugdømmerne og holde fast paa det Demokratiske, der
er opnaaet ved Grundloven, idet Partiet har den rigtige Tanke, at en
stor Del af dette Demokratiske vil gaae tabt ved en Fælledsforfatning,
saa vil der paa denne Maade blive under Provisoriet lagt store Hin
dringer imod en Fælledsforfatning, og det turde da vel blive muligt,
at dog tilsidst Ideen om en blot Personal-Union mellem Danmark og
Slesvig kommer frem paa et Punkt, da den indtil en vis Grad kan
blive accepteret, medens tillige Danmark kan komme til at miste sin
Forfatning. Han indrømmede imidlertid paa den anden Side, at det
ikke gaaer an nu at slaae ind paa den af Minister Bardenfleth fore
slaaede Vei.
Efterat endnu Conseilpræsidenten [Moltke] og Udenrigsministeren
[Bluhme] havde udtalt sig imod at gaae den af Minister Bardenfleth
foreslaaede Vei, og efterat Minister Bardenfleth havde yderligere ud
viklet, hvad han i sin skriftlige Opsats havde fremhævet, blev den af
Udenrigsministeren udarbeidede Exposé punktvis gjennemgaaet, og
blev det derefter overdraget Udenrigsministeren i adskillige Punkter
at omredigere Exposéen efter den Anledning, som de stedfundne For
handlinger dertil gave, og dernæst i det følgende Statsraadsmøde at
forelægge Exposéen til endelig Vedtagelse.
Det kom derpaa under Spørgsmaal, om Exposéen, saasnart den er

573

18. NOVEMBER 1851 —19. NOVEMBER 1851

endelig vedtaget, strax skal i et hemmeligt Møde meddeles Rigsdagen
som Ministeriets Program, eller om man, uden at gjøre Rigsdagen
nogen Meddelelse, først skal lade Sagen gaae til Udlandet og erhverve
Magternes Tilsagn.
Imod først at gjøre Rigsdagen nogen Meddelelse blev anført, at
saalænge Forhandlinger ere svævende, give Regjeringerne ikke de lov
givende Forsamlinger Underretning om dem; Flertallet af Statsraadets
Medlemmer udtalte sig imidlertid for, at det vilde være rigtigst ikke
at forbigaae Rigsdagen, inden der skrives til Udlandet, navnlig ogsaa
fordi der let kan hengaac længere Tid, inden de Skridt, der gjøres
ligeoverfor Udlandet, føre til et Resultat, og Udenrigsministeren
[Bluhme] yttrede ogsaa, at han for sit Vedkommende helst ønskede,
at der kunde, naar Programmet er vedtaget, gjøres Rigsdagen Med
delelse om dette. Nogen formelig Beslutning i den paagjældende Hen
seende tog Statsraadet imidlertid endnu ikke.
Mødet blev derpaa hævet.

A.W. Moltke.
/ J. Liebe.
Møde i statsrådet onsdag d. 19. november 1851.

Aar 1851, den 19de November, var Statsraadet samlet. Alle Med
lemmer vare tilstede. Protokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Udenrigsministeren [Bluhme] forelæste sit, i Henhold til hvad der
i forrige Møde var blevet forhandlet, omredigerede Program, idet han
tillige bemærkede, at han endnu ikke ønskede afgjort det Spørgsmaal,
om man, naar man har faaet Hans Majestæts Samtykke, skal først
gjøre Rigsdagen i hemmeligt Møde Meddelelse om den Vei, man vil
gaae, eller om man strax skal henvende sig til Udlandet.
Efterat Programmet var blevet yderligere omredigeret i nogle en
kelte Punkter, opfordrede Conseilpræsidenten [Moltke] Statsraadets
Medlemmer til at udtale sig om, hvorvidt de slutte sig til dette Pro
gram, idet han for sit eget Vedkommende bemærkede, at uagtet han
ikke overseer, at Programmet kan føre til mange Vanskeligheder, og
uagtet dets Indhold ikke svarer til, hvad der er hans Ønske, maa han
dog, efter de Oplysninger om den politiske Stilling, som foreligge,
ansee det for en Nødvendighed at gaae en anden Vei end den, der var
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betegnet i Ministeriets tidligere Program, og idet han da under disse
Omstændigheder betragter det foreliggende nye Program som inde
holdende det mindste af de Onder, hvorimellem der kan være at vælge,
holder han sig forpligtet til at tilraade Kongen at give sit Samtykke
til at følge den Vei, som det nye Program betegner.
Udenrigsministeren [Bluhme] ansaae det for sit Vedkommende
overflødigt at bemærke, at han slutter sig til det foreliggende nye Pro
gram, da han har gjentagende udtalt for Statsraadet, at den deri be
tegnede Vei er den eneste, som Regjeringen kan i Øieblikket efter hans
Overbevisning slaae ind paa.
Minister Bardenfleth bemærkede, at ligesom han allerede i det
skriftlige Votum, han havde forelagt Statsraadet, havde udtalt, at det,
hvis det foreliggende Program vedtoges, vilde blive ham fuldkommen
umuligt at gaae ind paa dette, saaledes var han ogsaa efter senere
gjentagen alleromhyggeligst Drøftelse af Sagen bleven staaende ved
dette Resultat, og det var saaledes hans uigjcnkaldelige Beslutning,
saasnart Programmet er vedtaget af Kongen og forelægges Rigsdagen,
at træde af fra sin Stilling. Han havde i sit skriftlige Votum bestræbt
sig at gjøre klart, hvorfor han under den nævnte Forudsætning ikke
kunde vedblive i sin Stilling, og han havde tillige antydet den Vei,
som han mente, at Regjeringen burde gaae; dertil maatte han hen
holde sig, idet han derhos endnu fremhævede, at selv bortseet fra, at
han for sit Vedkommende troer, at Fædrelandet vil, naar den i Pro
grammet betegnede Vei følges, føres i Fare, vilde det for ham i hans
specielle Stilling medføre ganske uovervindelige Vanskeligheder at
vedblive, efterat Programmet er vedtaget, da nemlig det, som han
hidtil, siden han overtog Slesvigs Bestyrelse, havde havt at støtte sig
til under de overordenlige Vanskeligheder, som dette Hverv maatte fra
flere Sider betragtet have for ham, var det faste Haab, at det nuvæ
rende System med Hensyn til Slesvig ikke kunde rokkes, men denne
Støtte vilde falde bort ved Programmet, der aabnede en viid Mark for
Slesvig-Holstenerne til igjen at begynde deres Agitationer, uden at
han ligeover derfor vilde kunne, idet han selv vilde have tabt Tilli
den til Fremtiden, træde op paa en saadan Maade eller udtale sig om
Fremtiden, saaledes som det er nødvendigt for den, der skal bestyre
Slesvig. Stillingen som slesvigsk Minister blev for ham ved Program
met gjort aldeles uholdbar, og det var en total moralsk Umulighed for
ham at vedblive i den.
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Justitsministeren [Scheel] maatte, som han allerede tidligere havde
yttret, være af den Mening, at man er kommet noget tidligt bort fra det
ved Ministeriets Reconstruction opstillede Program; men man var
imidlertid kommet uforvarendes saalangt frem, at han troede, at det
nu vilde være farligere at holde paa dette Program end det fra Begyn
delsen havde været, og naar da Programmet skulde opgives, vidste
han ikke andet Program end det, som Udenrigsministeren havde frem
sat, saaledes som dette var blevet endelig formuleret. Til Minister
Bardenfleths Forslag kunde han, som alt forhen bemærket, ikke slutte
sig, og ligesaa misligt fandt han det at gaae ind paa den af Marine
ministeren foreslaaede Vei, idet der for ham, naar man skal have en
Fælledsforfatning for det hele Monarki, stiller sig den Vei som den
eneste retfærdige og billige: at sammenkalde Mænd fra alle de for
skjellige Dele af Monarkiet til at udarbeide en saadan Forfatning, saa
at paa denne Maade ogsaa Slesvig og Holsten indrømmes tilbørlig Ind
flydelse paa Forfatningens Tilbliven.
Han saae saaledes ikke, at der nu, som Sagerne stille sig, er Andet
for end at gaae den af Udenrigsministeren betegnede Vei, og skjøndt
han for sit Vedkommende har store Betænkeligheder herved, ihvorvel
han heller ikke oversaae de ikke ubetydelige Fordele, der vilde vindes,
naar man kan opnaae de i Udenrigsministerens Exposé omhandlede
Tilsagn af Stormagterne med Hensyn til Hertugdømmernes Adskil
lelse, saa antog han dog, at han har ikke tilstrækkelig Føie til nu at
skille sig fra Ministeriet, og han sluttede sig saaledes til det nye Pro
gram.
Finantsministeren [Sponneck] skjønnede heller ikke, at der er
Andet at gjøre end at gaae den i Udenrigsministerens Exposé beteg
nede Vei, og han vilde derfor tilraade, at man erhverver Hans Maje
stæts Samtykke til at gjøre dette Forsøg; men ligesom han ikke be
tragtede de i bemeldte Exposé udviklede Grundtræk som noget be
stemt Program, hvilket de i ethvert Fald først bleve, naar Udlandet
var enigt i dem, saaledes troede han heller ikke, at noget Statsraad,
hverken det nærværende eller et nyt, kan, som Stillingen nu er, op
stille et bestemt Program; og netop fordi han ikke kunde betragte
den Betegnelse, af hvilken Vei man skal forsøge at gaae, der ligger i
de af Udenrigsministeren udviklede Grundtræk, som et Program, an
saae han det meget misligt, om Ministeriet nu skulde spalte sig.
Indenrigsministeren [Tillisch] bemærkede, at naar Ministeriet
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ikke kan holde fast ved sit ældre Program, — og at man ikke kan blive
ved dette, maatte han antage efter de Udtalelser, der foreligge fra
Udenrigsministerens Side —, ved han ingen anden Vei at gaae end den
af Udenrigsministeren foreslaaede, og skjøndt jo vel det nye Program
ikke svarede til hans Ønske, vilde han derfor ikke undslaae sig for at
slutte sig til dette Program, medens han dog maatte, hvis det nærvæ
rende Ministerium ikke vedbliver at være sammen, forbeholde sig for
dette Tilfælde nærmere Beslutning (idet han iøvrigt med Hensyn til
den Maade, hvorpaa Sagen skal behandles ligeoverfor Udlandet, for
udsatte, at dette sker saaledes, at Udlandet ikke faaer paa nogen
Maade Ret til senere at blande sig ind i vore indre Forhold).
Cultusministeren [Madvig] bemærkede, at han er i den Nødvendig
hed ikke at kunne deltage i det Ministerium, som opstiller det fore
liggende nye Program (og at det ikke skulde være et Program,
kunde han ikke være enig i med Finantsministeren, thi ethvert Pro
gram er jo kun Betegnelse af, hvad man vil stræbe efter). Naar han
saaledes ikke kan slutte sig til dette Program, da er det imidlertid
ikke, fordi han selv kan opstille noget bedre, thi som Sagerne nu fore
ligge, ved han ikke at foreslaae nogen anden Vei end den af Uden
rigsministeren betegnede, skjøndt han forøvrigt ikke troer, at det er
heldigt eller paa nogen rigtig Maade, at Ministeriet er kommet til
dette nye Program, idet han, saaledes som han oftere har yttret, ikke
har kunnet overbevise sig om, at der tidligere var den Nødvendighed
for at opgive det oprindeligt vedtagne Program. Han vil derfor heller
ikke, naar han er udtraadt af Ministeriet, bekjæmpe den nye Plan for
Regjeringens Politik, til hvilken han ikke kan slutte sig, men han vil
tvertimod raade til, at man underkaster sig den. Men Grundene, hvor
for han dog alligevel troer at burde udtræde af Ministeriet, ere nær
mest personlige. Ligesom han nemlig føler, at det, naar han blev i
Ministeriet, efterat det nye Program er opstillet, vilde mangle ham
paa Tillid til sig selv og den nye Stilling, hvori han derved kom, at
dette maatte gjøre ham usikker, og at han ikke kunde tiltroe sig
Kraft til at udfylde sin Plads, saaledes troede han ogsaa, at det vilde
være skadeligt for Ministeriet selv, om han blev siddende i dette, thi
der vilde paa Grund af hans Fortid blive kastet en særdeles Mistanke
paa ham, naar han vedblev at være Minister, efterat det tidligere
Grundlag for Politiken var forladt, og man vilde navnlig drage frem
imod ham hans Optræden mod Reskriptet af 28de Januar 1848,
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skjøndt den Retning, hvori Regjeringen nu tænker at slaae ind, til
visse er væsenlig forskjellig fra, hvad han dengang bekjæmpede. Men
den Mistanke, der saaledes vilde falde paa ham, vilde efter hans Op
fattelse herhjemme virke skadeligt for Tilliden til Ministeriet i det
Hele, og den Mistro, som man i Udlandet nu engang har til ham,
vilde ikke blive fjernet. Dertil kommer desuden endnu en Betragtning,
som for ham har afgjørende Vægt, og det er, at det efter hans Begre
ber ikke gaaer i politisk Henseende an, at dette Ministerium uden
nogensomhelst Personal-Forandring glider over til en Retning, som
helder til den, som for en Maaned siden var Skyld i, at Medlemmer
af Ministeriet, der dengang befandt sig i Minoriteten med Hensyn til
denne Retning, maatte udtræde.
Marineministeren [van Dockum] maatte være af den Mening, at
det vil i høi Grad lette Regjeringen, naar de Mænd, der samle sig om
det nye Program, gjøre det med fuld Overbevisning. Ham forekom,
saaledes som han i sit skriftlige Votum havde udviklet, Farerne ved
Programmet overordenlig store, navnlig med Hensyn til Provindsialstændernes Gjenindførelse i Slesvig, og han følte sig derfor, idet han
for sit Vedkommende ikke kan med Overbevisning slutte sig til Pro
grammet, nødsaget til at trække sig tilbage, hvorved han fandt saa
meget mindre Betænkelighed, som han antog, at Marineministerpo
stens Gjenbesættelse vilde være forbunden med ringere Vanskeligheder,
end Tilfældet kunde være, naar Spørgsmaalet var om en anden Mini
sterpost.
Krigsministeren [Flensborg] var af den Anskuelse, at det nye
Program vil i sin Indførelse vise sig at være hemmende, maaske endog
skadeligt for Fædrelandets Interesser, og han havde navnlig den
Frygt, at man ved at følge dette Program vil udvikle en Tvedeling af
Monarkiet. Han havde isærdeleshed overveiende Betænkeligheder ved
Gjenoprettelsen af de slesvigske Provindsialstænder, og da det, efter
hvad Udenrigsministeren har yttret, ikke ligeoverfor Udlandet lader
sig gjøre nu at substituere en efter andre Principer end de, hvorpaa
Valget af Provindsialstænderne er bygget, valgt raadgivende Landdag
i Slesvig, troede han ikke at kunne tilraade Hans Majestæt at gaae ind
paa Programmet og maatte derfor ansøge om sin Dimission. Forsaa
vidt det imidlertid skulle kunne lykkes at holde det nærværende Mi
nisterium sammen, hvad han vilde ansee for det Ønskeligste, vilde
han, naar hans Udtrædelse af Ministeriet skulde, hvad han dog ikke
37
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havde Grund til at formode, kunne foraarsage særdeles Vanskelighe
der med Hensyn til Gjenbesættelsen af hans Post, holde sig forpligtet
til at lade det personlige Hensyn til sig selv vige herfor.
Efterat det derpaa var vedtaget, at Hans Majestæt Kongen skulde
anmodes om snarest muligt at ville præsidere i et Statsraadsmøde, for
at Allerhøistsamme kan blive gjort bekjendt med Sagernes Stilling,
blev Mødet hævet.
A. W. Moltke.
/ J. Liebe.

Møde i statsrådet fredag d. 21. november 1851.

Aar 1851, den 21de November, var Statsraadet samlet under Hans
Majestæt Kongens eget allerhøieste Præsidium, Protokollen førtes af
Justitsraad Liebe.
Udenrigsministeren [Bluhme] foredrog for Hans Majestæt den i
de sidste Statsraadsmøder forhandlede Exposé angaaende Grund
trækkene for Regjeringens fremtidige Politik, saaledes som denne
Exposé nu var redigeret i Overensstemmelse med, hvad der var blevet
vedtaget.
Denne Exposé toges til Indlemmelse i Protokollen saalydende:
1) Naar Hans Majestæt beslutter indtil videre at regjere Hertug
dømmet Slesvig og Hertugdømmet Holsten som absolut Konge under
Medvirkning af raadgivende Provindsialstænder, da sker dette ikke i
det Øiemed, at der skal arbeides hen paa, med Tilsidesættelse af den
for Kongeriget Danmark vedtagne og i Virksomhed værende Grund
lov, for at gjenindføre Provindsialstænder-Institutionen, men i det
Øiemed ad forfatningsmæssig Vei, altsaa gjennem selve de raadgi
vende Provindsialstænder i hvert Hertugdømme især, og for Konge
rigets Vedkommende igjennem Beslutninger af sammes Rigsdag, lige
som for Lauenborgs Vedkommende under Medvirkning af Ridder- og
Landskab, at lede til en organisk og ligelig forfatningsmæssig Forbin
delse af samtlige Statsdele til et samlet Monarki.
2) Ligesom paa den ene Side Kongen har erklæret og fremdeles
erklærer, at det ikke er Hans Hensigt at incorporere Hertugdømmet
Slesvig i Kongeriget Danmark eller at foretage Skridt, som sigte her
til, saaledes kan Kongen paa den anden Side ikke samtykke i noget,
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der kunde være eller lede til en Sammensmeltning af Holsten og Sles
vig eller overhovedet en anden og nærmere Forbindelse mellem disse
Hertugdømmer indbyrdes end imellem hvert især af dem og Konge
riget Danmark. Det, navnlig siden 1834, stedfundne Fælledsskab for
begge Hertugdømmer i Administration og i øverste dømmende In
stants skal derfor, ligesom det allerede ved de senere Aars Hans Maje
stæt utilregnelige Begivenheder de facto er ophævet, ogsaa fremdeles
vedblive at være ophævet.
3) Denne Grundsætning, ved hvilken den saakaldte Slesvigholsteinisme definitivt af Kongen forkastes, er ikke til Hinder for, at
saadanne Baand, som Sagens Natur, lignende territorial Beskaffen
hed og Analogi mellem Beboernes Næringsforhold stifte mellem
Grændselande (social og cominerciel Samfærdsel), og som Kongen
ved en eensartet Lovgivning for disse som for Monarkiets øvrige Dele
efter Mulighed vil søge at fremme, eller saadanne Baand, som ere
grundede i visse for begge Landsdele fælledsblevne Instituter af ikke
statsretlig Natur (Eiderkanalen, Døvstumme-Institutet, Daareanstalten, Straffeanstalten, Benyttelsen af Universitetet og Bidrag dertil),
eller som angaae visse Klassers privatretlige Samforhold (en ikke po
litisk nexus socialis mellem det slesvigske og det holstenske Ridder
skab) fremdeles kunne vedblive.
4) Ligesom Kongen maa erkjende, at der ikke nu fortiden, saa
længe Hans Majestæt ei er i uindskrænket Besiddelse af og Raadighedstilstand over samtlige Monarkiets Dele, og saalænge den ved de
sidste Aars ulykkelige Begivenheder fremkaldte Lidenskabelighed og
Bevægelse ikke er bragt til Ro, kan med Haab om Held arbeides hen
paa en Fælledsforfatning for samtlige Landsdele, saaledes maa Kongen
ogsaa erkjende, at Muligheden for cn saadan eventuel Fælledsforfat
ning, og overhovedet for Styrelsen af Hans Stater som et samlet Mo
narki, ene kan ansees givet derved, at Kongens Forpligtelser som
Medlem af det tydske Forbund ikke gives en videre Udstrækning, og
at Hans Majestæts Souverænitet over Hans tvende tydske Hertug
dømmer Holsten og Lauenborg ikke begrændses eller indskrænkes
mere end efter den nugjældende og af Kongen af Danmark vedtagne
Forbundslovgivning; samt endelig derved, at Forbundsdagen afstaaer
fra enhver Competents i eller angaaende det danske Kronland Slesvig,
og følgelig ikke af Forbundsbeslutningen af 17de September 1846 ud
leder Rettigheder i denne Henseende imod sammes Ordlydende. Der37*
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som altsaa hiin Forbundslovgivning nogensinde skulde gives Modificationer, der maatte begrændse Hans Majestæts Souvcrænitet i Hans
Forbundslande og saaledes indirekte yttre Indflydelse paa Hans i For
hold til andre Stater uafhængige Styrelse af Sit Monarki som et samlet
Hele, vil det maaske blive nødvendigt, og i saa Fald være Hans Maje
stæt utilregneligt, at disse tydske Forbundslandes Forhold til Monar
kiets Fælledsforfatning bliver noget forskjelligt fra de øvrige Lands
deles, og at Hans Majestæts med Stormagternes Ønske og Raad over
ensstemmende Intention muligvis forsaavidt maa savne den af Hans
Majestæt attraacde fuldstændige Opnaaelse.
5) Hvad nu angaaer Statsforretningernes praktiske Ledning under
den provisoriske Tilstand, medens Kongen som absolut Hersker under
Medvirkning af raadgivende Provindsialstænder styrer Hertugdøm
merne, da ligger den Tanke nærmest, midlertidigen at føre Forholdene
tilbage, saavidt ske kan, til status quo ante. Under No. 1 og 2 er ud
viklet, i hvilke Henseender dette er umuligt og stridende mod Kongens
Villie. Det er ligeledes umuligt at tilbageføre de forrige collegiale In
stitutioner. Derimod er det muligt at behandle de Anliggender, der før
vare Fælledsanliggender for hele Monarkiet, fremdeles som saadanne,
altsaa i ministeriel Form.
Medens saaledes de Anliggender, som før henhørte under det slesvig-holsten-lauenborgske Cancelli, samt nogle af de, der henhørte
under Rentekammeret, og nogle af de, her henhørte under GeneralToldkammer og Commerce-Collegiet, nu blive at henlægge, hvad Sles
vig angaaer, under en særskilt Minister for Slesvig, og hvad Holsten
angaaer, under en særskilt Minister for Holsten, hvilke Ministre saa
ledes blive Ministre for det Indre i hvert Hertugdømme især, ville
de Anliggender, som forhen forestodes af Departementet for de uden
landske Sager, af Generaladjutanten for Landetaten og General-Commissariats-Collegiet, af Admiralitets- og Commissariats-Collegiet, af
Finantsdeputationen og Direktionen for Statsgjælden og den synkende
Fond, af General-Toldkammer og Commerce-Collegiets Toldafdelinger,
af Generalpostdirektionen o. fl., herefter ogsaa for Slesvigs og for Hol
stens Vedkommende ledes af Hans Majestæts Udenrigsminister, Krigs
minister, Marineminister og Finantsminister, med den Forskjel, at
disse Ministre, forsaavidt deres Foranstaltninger og Raad angaaer
Kongeriget Danmark, ere ansvarlige for Kongen og Rigsdagen, forsaa
vidt de angaae Hertugdømmerne, indtil videre for Kongen alene.

21. NOVEMBER 1851

581

Det forbeholdes imidlertid herved, forsaavidt Saadant, navnlig i
Begyndelsen maatte vise sig nødvendigt eller praktisk nyttigere, fore
løbig at henlægge under den særskilte Minister for vedkommende Her
tugdømme enkelte af ovennævnte Fælledsanliggender, hvis Ledelse ved
den paagjældende Fælledsminister ikke uden Vanskelighed strax
maatte kunne gjennemføres.
Kongens Statsraad maatte bestaae af samtlige Ministre, alle med
lige Stemme, naar Sagen angaaer Monarkiet i det Hele. Hvorledes
andre Sager, særegne for nogen enkelt Landsdel, skulle behandles og
afgjøres i Statsraadet, saaledes at den paagjældende Landsdels Mini
ster sikkres den ham tilkommende Indflydelse paa Afgjørelsen, vilde
af Hans Majestæt nærmere være at bestemme.
Maa det nu end indrømmes, at Fælledsanliggendernes Styrelse un
der denne midlertidige Tilstand af flere Aarsager vil blive besværlig,
og at praktiske Vanskeligheder i flere Retninger kunne vise sig, saa
antages disse Vanskeligheder dog ikke uovervindelige. Navnlig saaledes
hvad det fælleds Hærvæsen angaaer. I Principet maa om dette det
Samme kunne gjælde som om de øvrige Fælledsanliggender. Kongens
Contingentpligter mod det tydske Forbund ere ikke af den Beskaffen
hed, at de kunne udelukke Hærens Eenhed, hvilket Erfaringen noksom
viser med Hensyn til alle de Stater, der have Lande baade i og udenfor
Forbundet. Dersom det end maatte antages, at Forbundspligten i Hen
seende til Hærvæsenet udfordrede et særegent fra den øvrige Hær
adskilt, af blot Holstenere og Laucnborgere sammensat Troppecorps,
saa indsees dog ikke, hvorfor ei den fælleds Krigsminister skulde
kunne, efter de herom lovlig givne eller antagne Forskrifter, forestaae
for Kongen som Krigsherre, de denne Hærafdeling vedkommende An
liggender.
Derimod er det klart, at den midlertidige Tilstands uundgaaelige
Ulemper maae indeholde del kraftigste Motiv til at forkorte den ved
at søge Endemaalet, den organiske og forfatningsmæssige Forbindelse
af samtlige Statsdele, opnaaet det snareste muligt.
6) Beslutter Kongen at regjere midlertidigen i Hertugdømmerne
som absolut Hersker, under Medvirkning af Provindsialstænderne, saa
maa det vel erindres, at dette er en Beslutning, som Hans Majestæt af
Hensyn til Sine Allieredes Raad og Ønske, men forøvrigt af allerhøieste
Magtfuldkommenhed har seet sig foranlediget til at fatte.
Stænderinstitutionen har i Hertugdømmerne i dens sidste Virksom-
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hed før 1848, ved dens Bestræbelser for et afsluttet Slesvig-Holsten,
og ved at tilraade og arbeide hen paa Slesvigs Indlemmelse i det tydske
Forbund, vist sig saa uheldbringendc, at det af Hans Majestæt med
Føie kunde betvivles, om Forsøget, gjennem denne at naae hen til en
gavnlig Fælledsforfatning for Monarkiet, vil lykkes. Institutionen har
i 1848 og senere, først ved den ulovlige Sammentræden af begge For
samlinger, siden ved disses Ophævelse og Substitueringen af den ulov
lige Landsforsamling, endelig ved næsten alle de valgte Deputeredes
Deltagelse i Oprøret, og ved Foranstaltningen af slesvigske Valg til den
tydske Nationalforsamling i Frankfurt, i den Grad tilsidesat Pligt, at
Ingen turde bebreide Hans Maiestæt, dersom Allerhøistsamme fandt
sig utilbøielig til fremdeles at betjene sig af samme.
Hans Majestæt har imidlertid ikke opgivet Haabet om, at Hans
under bevægede Forhold vildledede Undersaatters Loialitet endnu er
forhaanden, og at de forløbne Aars Lærdomme ville have tilbageført
Besindighed. Det er ogsaa af denne Grund, at Hans Majestæt vil tillade,
at Provindsialstændernes Sammenkaldelse skal foregaae overensstem
mende med Anordningerne af 1831 og 1834, medens det derimod er
en Selvfølge, at nye Valg bør foranstaltes endog i det Tilfælde, at
Sammenkaldelsen befaledcs inden Udløbet af det Sexennium, for hvil
ket der sidst blev valgt; ligesom og, at paa al Fald Virilstemmen for
de Hertugelige Augustenborgskc Fideicommisgodser skal bortfalde, og
at der i den slesvigske Provindsialstænderforsamling skal finde en
fuldkommen Ligeberettigelse Sted for Afbenyttelsen af det danske og
det tydske Sprog.
7) Et Patent, i hvilket Kongens ovenangivne Hensigt udtales, maatte
formeentlig udgaac for Hertugdømmet Slesvig og et lignende i sin Tid
for Hertugdømmet Holsten, nemlig naar den fremmede Occupation er
ophørt.
I hiint førstnævnte maatte det imidlertid udtrykkeligt udtales, at de
Anordninger, som i de sidste Aar af Hans Majestæt eller efter Allerhøistsammes Bemyndigelse ved Hans overordenlige Regjeringscommissær ere udgivne for Hertugdømmet, ingen Beraadslagning ved Provindsialstændernc skulle undergives, om de end ellers efter deres
Beskaffenhed under almindelige Forhold dertil maatte have egnet
sig, medmindre Hans Majestæt om enkelte af disse særlig maatte
befale det.
8) Statsraadets Tilkjendegivelse i Rigsdagen at ville tilraade Hans
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Majestæt Beslutninger, som de her angivne, skulde formentlig tjene
som Statsraadets Program for dets fremtidige Politik, hvilket Program
kunde ledsages af Motiver omtrent som de her udviklede.
Men forinden dette turde ske, maatte Statsraadet have forvisset
sig oin, at disse Beslutninger vilde for Kongen, fra Udlandets Side,
medføre Frihed til sammes Udførelse og strax lede til Occupationstroppernes Bortgang fra hele Holsten og Tilbagegivelsen af Hans Maje
stæts souveræne Myndighed i dette Hertugdømme; ligesom og at denne
foreløbige Ordning af Monarkiet vilde ansees som fyldestgjørende til
derefter at erholde Arvefølgen definitivt ordnet og Londonner-Protokollens Garanti fuldendt.
I dette Øiemed maatte Udenrigsministeren af Kongen bemyndiges
til ad diplomatisk Vei gjennem vore Gesandter ved de paagjældende
Hoffer at søge denne Vished erhvervet.
Tillige foredrog Udenrigsministeren det i Exposcen ommeldte Pa
tent for Slesvig, af hvilket en Gjenpart toges til Protokollens Følge.
Efterat have forelæst disse tvende Aktstykker bemærkede Uden
rigsministeren endnu, at han, saaledes som hans Mening oprindelig
har været, finder det nødvendigt, at der ikke gjøres Rigsdagen nogen
Meddelelse om disse Aktstykkers Indhold, saalænge Forhandlingerne
med Udlandet i Anledning af samme ere svævende.
Hans Majestæt Kongen tilkjendegav, at det er hans Ønske at
erholde cn Afskrift af de forelæstc Aktstykker for at have Leilighed
til nærmere at gjennemgaae disse, inden han udtaler nogen Mening
om deres Indhold. Imidlertid maatte Allerhøistsamme dog allerede nu
fremhæve Ønskeligheden af den Forandring i den foredragne Exposé,
at istedetfor Provindsialstænderne en Provindsial-Landdag, valgt efter
en anden Valglov end disse, sammenkaldes.
Udenrigsministeren [Bluhme] bemærkede, at en saadan Forandring
vilde i den Grad nærme sig til det tidligere vedtagne Program, som
Ministeriet ikke har sect sig istand til at gjennemføre overfor Udlandet,
at det ikke vilde være muligt at opnaa de Resultater, man tilsigter.
Hvad Stormagterne nemlig netop interessere sig for, er, at Provindsialstænderne skulle i Slesvig, parallelt med hvad der statueres for Hol
sten, vane Udgangspunktet, og at, naar Hans Majestæt vil for Slesvigs
Vedkommende komme til noget Nyt, dette da skal ske igjennem den
Vei, som de erkende for den forfatningsmæssige, nemlig Provindsial
stænderne; men da disse kun ere raadgivende, følger deraf, at Hans
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Majestæt kan selv tage sin Beslutning uden at behøve at følge deres
Raad med Hensyn til, hvad Allerhøistsamme forelægger dem.
Samtlige Statsraadets Medlemmer udtalte sig derefter, hver for sig,
med Hensyn til det i den af Udenrigsministeren foredragne Exposé
indeholdte nye Program i samme Retning, hvori de i forrige Stats
raadsmøde havde yttret sig, idet de henholdt sig til, hvad de forud for
nærværende Møde havde hver for sig mundlig udviklet for Hans Maje
stæt, og idet Minister Bardenfleth derhos erklærede, at han vilde, saa
ledes som han allerede mundlig havde før Mødet yttret for Hans Maje
stæt, kunne forblive i sin Stilling, indtil Programmet fremtræder som
endelig vedtaget af Ministeriet og Kongen; til hvilken Erklæring
Marineministeren [van Dockum] sluttede sig med Hensyn til sin egen
Förbliven i Ministeriet.
Hans Majestæt forlod derpaa Statsraadet.
Finantsministeren [Sponneck] refererede Udkast til Lov om Rente
garanti for den til Fuldførelse af den sjællandske Jernbane fornødne
Anlægskapital, samt endvidere Udkast til Lov om en Indkomstskat.
Statsraadet samtykkede i, at begge disse Lovudkast, efter forud
erhvervet allerhøieste Sanction, forelægges Rigsdagen.
Indenrigsministeren [Tillisch] refererede Udkast til en Lov, hvor
ved Indfødsret meddeles forskjellige Udlændinge.
Dette Lovudkast blev af Statsraadet ligeledes approberet til, efter
forud erhvervet allerhøieste Sanction, at forelægges Rigsdagen.
Statsraadet meddelte sit Samtykke til, at den af begge Rigsdagens
Thing vedtagne Lov angaaende Modificationer i Lov af 20de Juni 1850
om Oprettelse af Creditforcninger og Laanekasser for Grundeiere fore
lægges til allerhøieste Sanction.
Paa Udenrigsministerens [Bluhmes] derom gjorte Forespørgsel er
klærede Statsraadet, at det Intet fandt at erindre imod, at der med
Kongeriget Holland afsluttes om gjensidig Udlevering af Forbrydere
en lignende Convention som den med Kongeriget Belgien senest slut
tede.
Mødet blev derpaa hævet.
A. W. Moltke.

/ J. Liebe.
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Møde i statsrådet søndag d. 23. november 1851.

Aar 1851, den 23de November, var Statsraadet samlet under Hans
Majestæts eget allerhøieste Præsidium. Protokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Hans Majestæt Kongen meddelte, at han havde gjenneingaaet den
i sidste Statsraadsmøde foredragne Expose, indeholdende Grundtræk
kene for Regjeringens fremtidige Politik, og at han var enig i samme,
ligesom han heller ikke fandt Noget at erindre ved det i Exposéen om
meldte Patent for Hertugdømmet Slesvig, kun at der, da det nærmest
er Slesvig, som Patentet er bestemt for, tilføies i 3die Stykke efter
»Undersaatter« : »i Vort Hertugdømme Slesvig«. Imidlertid fandt Hans
Majestæt, at hans Navn hverken for Udlandet eller for Rigsdagen bør
nævnes ved, hvad der med Hensyn til Indholdet af disse Aktstykker nu
meddeles, og Hans Majestæt tilføiede derhos, at han i sin Tid nærmere
vilde, naar Sagen blev saavidt moden, udtale for Statsraadet, hvorledes
han tænker, at der vil være at gaae frem med Udførelsen af det nye
Program. Til den Tid, naar dette Program skal træde i Kraft, vilde
Hans Majestæt have i Erindring de Ministres Begjæring, som for ham
havde yttret Ønske om, naar det kom saavidt, at erholde deres Dimis
sion; og hvis nogen af Ministrene ønskede at fratræde tidligere, ven
tede Hans Majestæt at modtage deres nærmere allerunderdanigste
Andragende herom. Hans Majestæt forlod derpaa Statsraadet.
Finantsministeren [Sponneck] refererede Udkast til Lov angaaende
Forlængelse af de den direkte Handel paa andre Verdensdele tilstaaede
Begunstigelser, og Justitsministeren [Scheel] refererede ligeledes Ud
kast til Lov angaaende Udskrivning til Søkrigstjenesten for Aaret 1852.
Begge disse Lovudkast bleve af Statsraadet approberede til, efter
forud erhvervet allerhøieste Sanction, at forelægges Rigsdagen.
Conseilpræsidenten [Moltke] fremlagde tvende Skrivelser fra For
mændene i begge Rigsdagens Thing, hvorved meddeles den i begge
Thing stillede Forespørgsel til Regjeringen om, naar Ministeriet agter
at meddele de lovede yderligere Oplysninger om Landets politiske For
hold.
Udenrigsministeren [Bluhme] bemærkede, at han for sit Vedkom
mende troede, at det vilde gjøre Skade ligeoverfor Udlandet, hvis Mini
steriet paa Sagens nærværende Stadium gjorde Rigsdagen, det være sig
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i et offenligt eller i et hemmeligt Møde, nogen Meddelelse om den Vei,
man med Hensyn til den fremtidige Politik agter at følge.
Justitsministeren [Scheel] troede, at Ministeriet, ved hvad der i de
hemmelige Møder i Rigsdagen blev udtalt, om at man, saasnart man tog
en Beslutning, skulde meddele denne, kommer i cn meget vanskelig
Stilling, naar man nu, skjøndt man dog har tagen en Beslutning, Intet
meddeler af denne, og han havde antaget, at den i et hemmeligt Møde
kunde meddeles Rigsdagen. Naar imidlertid Udenrigsministeren fryg
ter for, at dette vil kunne overfor Udlandet lægge Vanskeligheder
iveien, maatte Justitsministeren erkjende, at Sagen herved stiller sig
anderledes.
Cultusministeren [Madvig] bemærkede, at da han imorgen vil over
levere Hans Majestæt en allerunderdanigst Ansøgning om sin Dimis
sion, maatte han paa Grund heraf ansee sig fritaget for at tage Del i
den Beslutning, Statsraadet tager om den Meddelelse, der skal gjøres
Rigsdagen i Anledning af de stillede Forespørgsler.
Paa Finantsministerens [Sponnecks] Forslag forenede Statsraadet
sig om, at der paa de stillede Forespørgsler skal i begge Rigsdagens
Thing i offenligt Møde gives et ligelydende Svar af følgende Indhold:
»Siden Rigsdagen senest, inden lukte Døre, har modtaget Meddelelse
om Landets politiske Stilling, har Hans Majestæts Regjering besluttet
sig til Skridt ligeoverfor Udlandet, som man anseer svarende til Om
stændighedernes Krav. Den nærmere Udvikling heraf, saavelsom Be
svarelsen af det Spørgsmaal, hvorvidt Ministeriet i den nærmeste
Fremtid vil see sig istand til for Rigsdagen at betegne den Vei, det
agter at følge i Henseende til Ordningen af Forholdet mellem Monar
kiets forskjellige Dele, maa beroe paa Udfaldet af de antydede, nyligen
indledede, diplomatiske Forhandlinger, der endnu ere svævende, og om
hvilke Ministeriet derfor troer fortiden Intet at burde meddele. Saa
snart det lader sig gjøre uden Skade for Sagen, vil det være stemmende
med Ministeriets Ønske, bestemt og uforbeholdent at udtale sig for
Rigsdagen; og man vil ikke undlade selv i sin Tid at tage Initiativet i
saa Henseende. Men Tidspunktet for en saadan Meddelelse er endnu
ikke kommet, og Ministeriet maa derfor ansee det hensigtsmæssigt, at
nærværende Interpellation ikke idag fortsættes.«
Det vedtoges derhos, at der skulde tilskrives Formanden i Folke
thinget, at der fra Ministeriets Side Intet er til Hinder for, at den paa-
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gjældende Forespørgsel sættes paa Dagsordenen for førstkommende
Tirsdag, og at der ligeledes skulde tilskrives Formanden i Landsthin
get, at Ministeriet helst maa ønske Forespørgselen sat paa Dagsorde
nen for førstkommende Onsdag.
Minister Bardenfleth bemærkede, at han i Henhold til sine tidligere
Yttringer og til, hvad Hans Majestæt har udtalt, anscer sig fra det
Øieblik, Statsraadet, efterat de fremmede Magter ere hørte, beslutter
sig til at skride frem efter det nye Program, berettiget til at træde fra,
og at han naturligvis er beredt til at vige forinden. Han tilføiede der
hos, at da hans Nærværelse i Slesvig er nødvendig, er det hans Agt nu
at vende tilbage til Flensborg.
Justitsministeren [Scheel 1 henledede Opmærksomheden paa den
paatrængende Vigtighed dels af itide at være betænkt paa en Minister
for Slesvig, naar Geheimeraad Bardenfleth fratræder, dels af at man
allerede nu saavidt ske kan sikkrer sig Grev Moltke-Nütschaus Med
virkning som Minister for Holsten, naar Programmet skal træde i
Kraft.
Statsraadet, der erkjendte Vigtigheden af begge de nævnte Punkter,
udtalte sig, med Hensyn til det sidste Punkt i den Retning, at Conseil
præsidenten henstiller til Hans Majestæt at gjøre de i den paagjæl
dende Henseende fornødne Skridt.
Mødet blev derpaa hævet.
A.W. Moltke.
/ J. Liebe.
Møde i statsrådet tirsdag d. 25. november 1851.

Aar 1851, den 25de November, var Statsraadet samlet. Minister
Bardenfleth, der var taget tilbage til Flensborg, var fraværende. Pro
tokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Statsraadet approberede, at den af begge Rigsdagens Thing ved
tagne Lov angaaende de Arbeider, der til Anlæget af Hovedlandeveic
i Nørrejylland blive i Finantsaaret 1852/53 at udføre for den alminde
lige Veikasses Regning, forelægges til allerhøieste Sanction.
Udenrigsministeren [Bluhme] bragte, nærmest dertil foranlediget
ved en Samtale med Formanden i Folkethinget, under Overveielse
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Spørgsmaalet om, hvorvidt det maatte være tilraadeligt, at Statsraadet
for Hans Majestæt nu andrager paa Rigsdagens Ajournering.
Resultatet af Statsraadets Overveielse blev, at man eenstemmigen
erklærede sig for, at der, da der ikke i Øieblikket foreligger nogen
ydre Anledning fra Rigsdagens Side, til at Regjeringen skulde gjøre
et saadant Skridt som at ajournere Rigsdagen, hvilket vilde i det hele
Land blive opfattet som en Opløsning og fremkalde stor Spænding i
Folket, ikke er fortiden Grund til at andrage paa Rigsdagens Ajour
nering.
Justitsministeren [Scheel] bemærkede, at det er fundet hensigts
mæssigt at lade de i Bevilling af 6te November 1739, cfr. Reskriptet af
22de April 1840, hjemlede, til Tugt- og Forbedringshuset paa Møen
hidtil indsamlede Collectpenge bortfalde, efterat bemeldte Straffe
anstalt nu interimistisk er nedlagt, men at Finantsministeren, med
hvem han i den Anledning har brevvexlet, har fundet det tvivlsomt,
om Saadant vil kunne ske uden ved Lov. Idet Justitsministeren derfor
troede at burde forelægge Statsraadet dette Spørgsmaal til Afgjørelse,
tilføiede han, at han for sit Vedkommende maatte være af den Mening,
at fornævnte Bevilling af 1739 ikke kan betragtes som en Skattelov,
da Indsamlingen af Collectpengene er frivillig, og at derfor Bestem
melsen om denne Indsamling maa kunne ophæves ad den administra
tive Vei.
Statsraadet tiltraadte Justitsministerens Formening.
Finantsministeren [Sponneck] refererede Sag angaaende et fra
Gouvernementet for de dansk-vestindiske Besiddelser fremkommet
Forslag til nærmere Bestemmelser angaaende Salær for executores
testamenti og curatores bonoram i Executorboer, idet han tillige op
læste Udkast til det Reskript, som han i den Anledning paatænkte at
lade udgaae.
Endvidere refererede han Udkast til en Politianordning for de
dansk-vestindiske Besiddelser.
Efterat have foredraget disse tvende Sager, bemærkede han, at han,
med Hensyn til den Tvivl, der kan være, om disse Sager ikke bør
gjøres til Gjenstand for Lov, har troet at burde forelægge dem for
Statsraadet.
Da de paagjældende Sager udelukkende angaae de vestindiske
Forhold, udtalte Statsraadet sig for, at de ikke behøve at gjøres til
Gjenstand for Lov og altsaa ikke at forelægges Rigsdagen.
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Indenrigsministeren [Tillisch] refererede Udkast til Lov om, at
den ved allerhøieste Resolutioner af 10de Mai 1815, 25de Marts 1818
og 9de Januar 1833 paabudne 50 %’s Forhøielse af den kjøbenhavnske
Accise af Skibe og Varer skal oppebæres i Aaret 1852.
Statsraadet fandt Intet at erindre imod, at dette Lovudkast efter
forud erhvervet allerhøieste Bemyndigelse forelægges Rigsdagen.
Udenrigsministeren [Bluhme] forelæste en fra Geheimearkivarius
Wegener indhentet Betænkning angaaende en Begjæring fra Dr. Ost
wald om at meddeles Gjenpart af nogle i Udenrigsministeriets Arkiv
beroende Aktstykker.
Statsraadet var enigt med Udenrigsministeren i, at der kunde for
holdes paa den af Geheimearkivarius foreslaaede Maade.
Protokollerne for Statsraadets Møder fra 12te September til 26de
s. M., begge incl., bleve oplæste og vedtagne.
Mødet blev derpaa hævet.
A.W. Moltke.

/ J. Liebe.
Møde i statsrådet fredag d. 28. November 1851.

Aar 1851, den 28de November, var Statsraadet samlet. Minister
Bardenfleth var fraværende. Protokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Indenrigsministeren [Tillisch] refererede Udkast til Lov angaaende
Redningsvæsenet paa Nørrejyllands Kyster.
Statsraadet approberede, at dette Lovudkast, efter forud erhvervet
allerhøieste Bemyndigelse, forelægges Rigsdagen.
Finantsministeren [Sponneck] meddelte, at han fra Minister Bar
denfleth havde modtaget Underretning om Resultatet af de, som
Statsraadet bekjendt, gjenoptagne Forhandlinger med Hensyn til Ka
naltolden; i hvilken Henseende han forelæste Minister Bardenfleths
Skrivelse saavelsom den deri paaberaabte Skrivelse fra Grev Criminil.
Forsaavidt nu Minister Bardenfleth i sin Skrivelse henstillede, om ikke
Finantsministeren maatte være enig i at ansee den i Skrivelsen om
meldte Fremgangsmaade, som det slesvigske Ministerium paatænker
at følge i denne Sag, for den rigtigste, ønskede Finantsministeren at
erfare Statsraadets Mening.
Statsraadet erklærede sig enigt med Minister Bardenfleth i, at han
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svarer Grev Criminil i Overensstemmelse med, hvad han har paatænkt,
idet man nemlig maatte ansee det fuldkommen rigtigt, at der fra det
slesvigske Ministeriums Side holdes fast ved, at der skal gaaes tilbage
til den af Kongen i 1842 sanctionerede Kanaltold-Tarif med Tilside
sættelse af alle de af den insurrectionclle Regjering deri gjorte For
andringer, og at først, naar hiin Tarif igjen er sat i Kraft, en Revision
af denne kan blive Gjenstand for nærmere Forhandling, naar Forslag
dertil maatte gjøres.
Protokollerne for Statsraadets Møder fra 27de September til 2den
October, begge incl., bleve oplæste og vedtagne.
Mødet blev derpaa hævet.

A. W. Moltke.
/ J. Liebe.
Møde i statsrådet tirsdag d. 2. december 1851.

Aar 1851, den 2den December, var Statsraadet samlet. Minister
Bardenfleth var fraværende. Protokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Udenrigsministeren [Bluhme] fremlagde Udkast til den Note, der
i Anledning af den nye Plan, hvorom Regjeringen, under Forudsæt
ning af at de fornødne Garantier fra Udlandets Side kunne erholdes,
er kommet overens om at ville slutte sig med Hensyn til den frem
tidige Politik, skal afgaae til Berlin og Wien; hvilket Udkast forud for
nærværende Møde havde cirkuleret mellem Statsraadets Medlemmer.
I Anledning af de enkelte Bemærkninger, som under Cirkulationen
vare bievne fremsatte ved dette Udkast, yttrede Udenrigsministeren,
at han, hvad det Punkt om Rendsborg angik, maatte ønske, at det fik
sit Forblivende ved Udkastet; i hvilken Henseende han bemærkede, at
der fra hans Side allerede tidligere er mundlig sket til Baron UngernSternberg en confidentiel Udtalelse, der fra Baron Ungern igjen er
gaaet skriftligt til de russiske Gesandter i Berlin og Wien, om at man,
for at komme ud over Vanskelighederne med Hensyn til Rendsborg,
kunde være tilbøielig til at tilraade Kongen at begynde med, naar de
fremmede Tropper drage bort, at lade Rendsborgs Besætning komme
til at bestaae af Tropper af det holstenske Contingent, men uden at
Hans Majestæt binder sig i saa Henseende. I den confidentielle Skri
velse, som han agtede at lade afgaae til Gesandterne i Berlin og Wien
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samtidig med den foreliggende Note, vilde han imidlertid gjøre op
mærksom paa dette Punkt og da tillige fremhæve Ønskeligheden af,
at der kunde begyndes med en blandet Besætning af Rendsborg, dels
af danske Tropper dels af Contingenttropper, thi videre antog han
ikke, at man kan gaae i sine Fordringer, saalænge Spørgsmaalet om
Rendsborg endnu er litigieust.
Idet Udenrigsministeren dernæst fremdeles bemærkede, at han
skulde benytte de Redaktionsbemærkninger, som vare bievne gjorte
ved det paagjældende Udkast og det dermed fulgte Bilag, tilføiede han
endvidere, at der, naar der i Udkastet gaaes ud fra, at ingen »Retscontinuitet« finder Sted imellem de hidtilværende Provindsialstænder
og de Provindsialstænder, som Kongen nu vil indkalde, men der i den
Udkastet bilagte Plans 1ste Post siges: »at Kongen ad forfatnings
mæssig Vei, altsaa gjennem selve de raadgivende Provindsialstænder
o. s. v.«, egenlig er en Modsigelse imellem disse to Ting, saa ønskede
han at kunne forandre Udkastet noget, saaledes at han undgik at bruge
Ordet Continuitet, medens han derimod i sin confidentielle Skrivelse
til Gesandterne vilde instruere disse om at argumentere i den Retning,
hvorfra der i Udkastet er med Hensyn til Retscontinuiteten gaaet ud.
I Anledning af denne Bemærkning af Udenrigsministeren blev det
fra flere Sider fremhævet, at det kunde være noget farligt at bruge
i Planens 1ste Post Ordet »forfatningsmæssig«, og at dette Udtryk
helst maatte ombyttes med: »overensstemmende med de forskjellige
Landsdeles Institutioner« eller med et andet lignende Udtryk.
Udenrigsministeren [Bluhme] bemærkede dernæst endnu, at han
ønskede at kunne lade den i Planens 4de Post indeholdte Reservation
af et constitutionelt Danmark-Slesvig udgaae af selve Planen og i dets
Sted at lade denne Reservation indflyde i de confidentielle Meddelelser
til vore Gesandter.
Med Hensyn til denne sidste Bemærkning af Udenrigsministeren
udtalte Statsraadet sig imidlertid derhen, at den paagjældende Reser
vation bør blive staaende i den Udkast-Noten bilagte Plan, da det, naar
Reservationen ikke nu udtrykkeligt optages i dette til Meddelelse for
Stormagterne bestemte Dokument, let kan berøve den sin Virkning
og siden berede Regjeringen Vanskeligheder.
Endelig blev det med Hensyn til det i Planen berørte Udkast til et
Patent for Slesvig, paa dertil af Udenrigsministeren given Anledning,
af Statsraadet udtalt, at ligesom dette Udkast ikke hører hjemme i,
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hvad der nu skal meddeles de fremmede Kabinetter, saaledes vilde det
ogsaa være rigtigst heller ikke at lade det følge med de confidentielle
Udtalelser til vore Gesandter.
Udenrigsministeren [Bluhme] bragte, med Hensyn til at en Post
convention agtes afsluttet mellem Danmark og Norge, under Omhand
ling, om denne Convention behøver at forelægges Rigsdagen.
Statsraadet udtalte sig, med Hensyn til forskjellige tidligere Præcedentser, for, at en saadan Convention ikke kan betragtes som hørende
under Rigsdagen.
Udenrigsministeren [Bluhme] bemærkede, at han agter at bringe
Hans Majestæt den hidtilværende danske Gesandt i Stockholm, Kam
merherre Bille, i Forslag til den ledige Gesandtskabspost i London,
og at han ligeledes agter at foreslaae Kammerherre Bielke til at er
holde Gesandtskabsposten i Berlin. Udenrigsministeren tilføiede der
hos tillige ved denne Leilighed, at han havde modtaget en Skrivelse
fra Geheimeraad Pechlin, hvori denne, da to Gesandtskabsposter for
tiden ere ledige, begjærer at komme i Virksomhed igjen og derhos
ogsaa stiller sig til Regjeringens Disposition med Hensyn til at an
vendes i Hertugdømmerne.
Statsraadet tiltraadte, at Kammerherre Bille og Kammerherre
Bielke indstilles til at erholde Gesandtskabsposterne respektive i Lon
don og Berlin.
Paa Udenrigsministerens [Bluhmes] derom gjorte Forslag til
traadte Statsraadet endvidere, at Kammerherre Bille sendes, inden
han gaaer til London, i extraordinær Mission til Berlin, for at ledsage
den idag vedtagne Note med de yderligere mundlige Explicationer,
som kunne være af Nytte. Om Kammerherre Bille skal gaae i samme
Anledning i extraordinær Mission til Wien, eller om Grev Bille-Brahe
skal, efter at være af ham i Berlin sat nærmere ind i Sagernes Stil
ling, begive sig til Wien for der at kunne give de yderligere mundlige
Explicationer, overlod Statsraadet til Udenrigsministeren at tage nær
mere Bestemmelse om.
Statsraadet approberede, at de af begge Rigsdagens Thing vedtagne
Love: 1) om Ølbryggerier og 2) om Eftergivelse og Nedsættelse af
Summer, der skyldes til Statskassen for modtagne Forskud paa Gage,
Pension og deslige, forelægges til allerhøieste Sanction.
Finantsministeren [Sponneck] referede Udkast til Lov angaaende
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Toldfrihed for Vand- og Gasledningsanlæg, og Indenrigsministeren
[Tillisch] refererede Udkast til Lov om Ophævelsen af Barbeerlauget i
Kjøbenhavn og den fremtidige Adgang til at udøve Barbeernæringen i
Kjøbenhavn og i de øvrige Kjøbstæder.
Begge disse Lovudkast bleve af Statsraadet approberede til efter
forud erhvervet allerhøieste Sanction at forelægges Rigsdagen.
Endvidere refererede Indenrigsministeren [Tillisch] Udkast til
Lov om en Communalbestyrelse for Færøerne.
Med nogle enkelte Modificationer approberede Statsraadet ogsaa
dette Lovudkast til efter forud erhvervet allerhøieste Sanction at fore
lægges Rigsdagen.
Med Hensyn til, at Flertallet af det Udvalg, der i Folkethinget har
været nedsat angaaende det fra et af Thingets Medlemmer indkomne
Forslag til en Lov om Erklæringers Meddelelse til Ansøgere og Kla
gere, har i sin afgivne Betænkning indstillet en saadan Lov til Ved
tagelse, bragte Justitsministeren [Scheel] under Omhandling, hvilken
Stilling Ministeriet skulde indtage, naar denne Sag kom til Forhand
ling i Thinget.
Det vedtoges, at Ministeriet skal udtale sig derhen, at Regjeringen
ikke kan gaae ind paa en saadan Lov.
Statsraadet bemyndigede Indenrigsministeren til at nedlægge aller
underdanigst Forestilling om, at Hans Majestæt vil meddele sit Sam
tykke til, at den nu forsamlede Rigsdag forbliver samlet udover den
i Grundlovens § 24 fastsatte Tid af 2 Maaneder.
Finantsministeren [Sponneck] bragte under Omhandling Spørgs
maal om Forelæggelse for Rigsdagen af et Lovforslag om undtaget
Pension for Enken efter den afdøde danske Gesandt i London, Grev
inde Reventlow, der efter Pensionsloven vil faae maximum af Enke
pension; i hvilken Henseende Finantsministeren bemærkede, at efter
de af ham indhentede Oplysninger vilde Grevinde Reventlows økono
miske Stilling kun blive ringe, men at det imidlertid vistnok kan være
noget tvivlsomt, om der er skjellig Grund til at fremkomme med et
Lovforslag som det nævnte, og om det kan ventes at ville blive sat
igjennem paa Rigsdagen.
Statsraadet kom, ihvor ønskeligt man end fandt det, at der kunde
gjøres Noget for at forbedre Grevinde Reventlows Kaar, til det Resul
tat, at der, alle i Betragtning kommende forskjellige Omstændigheder
38
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veloverveiede, ikke skulde indbringes for Rigsdagen noget Lovforslag
om undtaget Pension for hende; men Statsraadet vedtog derhos, at
der i den Betænkning, Finantsministeriet afgiver til Hans Majestæt,
skal antydes, at det vilde være ønskeligt, om Allerhøistsamme, ind
til Grevinde Reventlow kan faae en af Vallø Stifts Legatportioner,
maatte finde sig foranlediget til at tillægge hende en Understøttelse
af Civillisten.
Justitsministeren [Scheel] bemærkede, at der, i Anledning af en
af den første Roskildske Stænderforsamling gjort Indstilling om, at
Branddirektørtjenesterne maatte indgaae, m. v., var blevet afgivet en
allerhøieste Resolution derhen, at det ved indtræffende Vacance skulde
tages under allerhøieste Overveielse, hvorvidt Branddirektørdistrik
terne kunde deles i flere mindre, og da disse Embeder overdrages due
lige og paalidelige Mænd, som have andet Embede eller anden Levevei,
hvorved Branddirektørforretningerne kunde forbindes. En saadan
Deling i mindre Distrikter var ved de senere indtrufne Vacancer ikke
hidtil sket, men med Hensyn til det nu fortiden vacant værende
Branddirektør-Embede i Fyen havde Amtmandskabet over Odense
Amt, med hvilket Justitsministeriet i Overensstemmelse med for
nævnte allerhøieste Resolution har brevvexlet, stærkt fraraadet dette
Embedes Besættelse og i dets Sted tilraadet, at det deles i mindre
Distrikter, saaledes at Branddirektørforretningerne i hvert af disse
overdrages til Mænd, som ere paalidelige og skikkede til at overtage
dem, imod at de Embedet tillagte Indtægter deles mellem disse Mænd;
idet Amtmandskabet derhos havde udtalt det som sin Overbevisning,
at Forretningerne vilde paa den Maade kunne blive meget bedre
besørgede, end om Embedet bliver gjenbesat, samt at Mænd, der ere
skikkede til at overtage de paagjældende Forretninger i mindre Distrik
ter, ville kunne findes. Da Justitsministeren maatte erkjende, at det
med Hensyn til Branddirektør-Embederne ikke vel kan blive staaende
ved den nuværende Ordning, idet Distrikternes store Udstrækning
medfører i forskjellige Henseender betydelige Ulemper, og da efter
hans Skjøn den i den ommeldte allerhøieste Resolution betegnede Vei
er den eneste, man fortiden kan gaae, naar man ikke ved at dele de
paagjældende Embeder i flere mindre og besætte disse med egne
Embedsmænd, til hvis Lønning der da vilde udfordres vist over det
Dobbelte imod, hvad der nu anvendes, vilde paabyrde Brandkassen en
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betydelig Udgift, saa agtede Justitsministeren at andrage paa aller
høieste Bemyndigelse til ved indtrædende Vacancer at kunne, saa
fremt Omstændighederne tilstede det, istedetfor Branddirektør-Embe
dernes Gjenbesættelse dele dem i mindre Distrikter og constituere i
disse til de paagjældende Forretningers Besørgelse Mænd, som ere
skikkede hertil, imod at de det samlede Embede tillagte Indtægter
deles imellem dem. Forinden han imidlertid gjorde Hans Majestæt
Forestilling i denne Retning, troede han, da Sagen angik en hel
Klasse af Embedsmænd, at burde forelægge Statsraadet samme.
Krigsministeren [Flensborg] troede, at det, efterat i de senere Aar
en stor Del Embeder, som vare forbeholdte Militæretaten, er blevet
berøvet denne, vilde være meget betænkeligt, især nu efter en nylig
tilendebragt Krig, atter at berøve Militæretaten en hel Klasse Embe
der, der forstørstedelen har hidtil været den forbeholdt; og en saadan
Berøvelse vilde blive Følgen af at gaae den af Justitsministeren med
Hensyn til Branddirektør-Embederne foreslaaede Vei. Krigsministe
ren maatte derfor protestere imod, at Justitsministerens Forslag tages
til Følge.
Efterat det i Anledning af Krigsministerens Anførte var fra flere
Sider blevet erindret, at det Løfte, der er givet Militæretaten med Hen
syn til visse Embeders Besættelse, dog ikke kan gjælde længere, end
Embederne ere til, og ikke kan være til Hinder for, at der med Hensyn
til disse gjøres Forandringer, der i sig maa erkjendes for hensigts
mæssige, men at det paa den anden Side er billigt, at der, naar Em
beder, der hidtil have været forbeholdte Militære, unddrages Militær
etaten, sker Noget for denne paa anden Maade, og at det maaske vilde
være rettest, at Krigsministeren tager Initiativet til Nedsættelse af en
ministeriel Committee, som kan udarbeide et almindeligt Forslag om,
hvilke Embeder der i det Hele kunne passende besættes med Militære,
tiltraadte Statsraadet, at Justitsministeren med Hensyn til Branddi
rektør-Embederne gjør Forsøg med at gaae frem paa den af ham be
tegnede Vei.
Mødet blev derpaa hævet.

A. W. Moltke.
/ J. Liebe.
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Møde i statsrådet tirsdag d. 9. december 1851.

Aar 1851, den 9de December, var Statsraadet samlet. Minister Bar
denfleth var fraværende. Protokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Conseilpræsidenten [Moltke] meddelte, at Hans Majestæt Kongen
ved allerhøieste Resolution af 7de December har bevilget Minister
Madvig den af ham ansøgte Dimission, og at under s. D. Domæne
direktør, Dr. juris P. G. Bang er i hans Sted allernaadigst udnævnt til
Minister for Kirke- og Undervisningsvæsenet ad interim.
Minister Bang tog derefter Sæde i Statsraadet.
Justitsministeren [Scheel] refererede til Udkast til Lov angaaende,
hvorledes de i Aaret 1826 eller senere fødte Personer af den forhen
uværnepligtige Befolkning, som før Værnepligtslovens Kundgjørelse
have ladet sig stille til Armeen, have at afholde deres Værnepligt.
Med følgende, af Justitsministeren selv i Forslag bragte, Modifi
cation: at de i Lovudkastet omhandlede Personer, der have tjent i
16 Aar fra den Tid, de først bleve stillede, skulle udslettes af Rullen,
uagtet de endnu ikke have fyldt deres 38te Aar, blev Lovudkastet af
Statsraadet approberet til efter forud erhvervet allerhøieste Sanction
at forelægges Rigsdagen.
Krigsministeren [Flensborg] meddelte, at han har modtaget offi
ciel Underretning om, at Generallieutenant Bardenfleth har den 1ste
December overtaget Overcommandoen over det holstenske Contingent.
Krigsministeren bemærkede, at Generalcommandoen for Hertug
dømmet Slesvig, til hvilken det slesvigske Ministerium havde hen
vendt sig i Anledning af en Skrivelse fra Grev Reventlow-Criminil, der
af General Thümen var bleven anmodet om at medvirke til, at der til
lades oprettet paa Kirkegaarden ved Staden Slesvig et Monument for
den i Slaget ved Fredericia faldne preussiske Capitain Delius, som
tjente i Insurgenthæren, havde angaaende denne Sag tilskrevet Krigs
ministeriet; men forinden han imidlertid svarede Generalcommandoen,
ønskede han at erfare Statsraadets Mening om Sagen, idet han iøvrigt
for sit Vedkommende var af den Anskuelse, at det paagjældende Mo
nument ikke bør tilstedes oprettet.
Statsraadet vedtog at udsætte denne Sag til mundlig Forhandling
med den slesvigske Minister, naar han igjen giver Møde i Statsraadet.
Efterat Cultusministeren [Bang] havde bragt under Forhandling,
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hvorledes Professor Madvigs Stilling efter hans Udtrædelse af Mini
steriet vil være at ordne, og efterat han havde oplæst en Skrivelse fra
Professor Madvig i denne Anledning, udtalte Statsraadet sig for, at
Professor Madvig, der ved sin Udnævnelse til Minister fik ifølge aller
høieste Resolution af Ilte December 1848 sin Anciennitet som Pro
fessor ved Kjøbenhavns Universitet reserveret, og der altsaa i Medfør
af denne allerhøieste Reservation ved forefaldende Vacance indtræder
i Rækken af Universitetets Professorer paa den Plads og med de Emolumentcr, der efter hans Anciennitet tilkomme ham, bør nu tillægges
det annuum af 2200 Rbd., som han, ved at være bleven staaende som
Professor, vilde i Øieblikket have havt, og desforuden den Gage af
1000 Rbd., han ved sin Udnævnelse til Minister havde for det ham
overdragne Skole-Inspektorat. Statsraadet overdrog derhos til Cul
tusministeren at gjøre de i denne Henseende fornødne Skridt.
Finantsministeren [Sponneck] bragte følgende i Folkethings-Udvalgets Betænkning over Finanslovforslaget berørte Punkter under
Omhandling:
1) Diæter for Embedsmænd.
Statsraadet udtalte sig, i Anledning af hvad Udvalget havde med
Hensyn til dette Punkt yttret, derhen, at der fra Ministeriets Side bør
i Rigsdagen holdes paa den i Kraft værende allerhøieste Resolution
af 18de Januar 1850, hvis Regler maa følges, og at der ikke findes
Anledning for Regjeringen til nu at fremkomme med noget Lovfor
slag angaaende den paagjældende Gjenstand.
2) Et almindeligt Lønningsreglement for Budene under samtlige
Ministerier.
Statsraadet udtalte sig med Hensyn til dette Punkt derhen, at denne
Betjentklasses Lønning ikke egner sig til at gjøres til Gjenstand for
et almindeligt Reglement, men at der paa Finantsloven bør opføres en
samlet Sum til Budtjeneste under Ministerierne.
3) Søetatens militære Pensionskasse.
Marineministeren [van Dockum] erklærede sig enig i Udvalgets
Indstilling om, at af denne Kasse ingen ny Pension bevilges.
Mødet blev derpaa hævet.
A. W. Moltke.

IJ. Liebe.
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Møde i statsrådet fredag d. 12. december 1851.

Aar 1851, den 12te December, var Statsraadet samlet. Minister Bar
denfleth var fraværende. Protokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Statsraadet approberede, at den af begge Rigsdagens Thing ved
tagne Lov, hvorved den i Interims-Rcglementet for Kallundborg Lod
sen af 22de October 1846, § 3 foreskrevne Lodstvang hæves og Marineministeriet bemyndiges til at paalægge en Prikkeafgift til Lodseriet, forelægges til allerhøieste Sanction.
Udenrigsministeren [Bluhme] forelæstc en Indberetning fra Kam
merherre Bille af 10de December.
Med Hensyn til de i denne Indberetning gjorte Spørgsmaal var
Statsraadet med Udenrigsministeren enigt i, at der svares Kammer
herre Bille, at han skarpt maa holde fast, at Programmet, saaledes
som det er meddelt Magterne, er Ministeriets ultimatum, til hvilket
man i Eet og Alt maa holde sig, og at hvad Regjeringen vil forelægge
dem, nu er dem forelagt.
Udenrigsministeren [Bluhme] forelæste derpaa en Depeche fra
Kammerherre Bülow, og endelig bemærkede han, at den herværende
russiske og preussiske Gesandt havde endnu igaar i deres Conversationer med ham gjentaget, at der i Regjeringens nye Program Intet er,
hvori ikke de have erklæret, at de og deres Kabinetter vilde være enige.
Krigsministeren [Flensborg] bragte følgende i Folketingsudval
gets Betænkning over Finantslovforslaget berørte Punkter under
Omhandling:
1) Den Commandanten i Fredericia, Generalmajor Krag, tillagte
Pension.
Det blev af Krigsministeren [Flensborg] og Finantsministeren
[Sponneck] oplyst, at det er aldeles i Overensstemmelse med de ældre
inden Pensionslovens Emanation gjældende Regler, at der er beregnet
Generalmajor Krag Pension af, hvad han har oppebaaret i sin Stilling
som Commandant, og Statsraadet var med begge de nævnte Ministre
enigt i, at hiine Regler maa ogsaa i Fremtiden paa samme Maade
komme til Anvendelse paa de Commandanter, der ere ansatte, inden
den nye Pensionslov udkom.
2) Afskediget Artillerimajor Kocfods Pension.
Krigsministeren [Flensborg] gav et Referat af, hvad der med Hen
syn til Major Koefod var forudgaaet hans Pensionering, og navnlig
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forelæste han in extenso en dengang fra den daværende Generalauditeur for Landetaten indhentet Betænkning over Sagen.
Efter hvad der i denne Betænkning indeholdtes, erkjendte Stats
raadet, at der ikke har været skjellig Grund til at behandle Major Koefods Pensionering paa den i Pensionslovens § 6 ommeldte fra de sæd
vanlige Regler forskjellige Maade, og idet man antog, at Udvalget
vilde, naar det blev bekjendt med, hvad der i Betænkningen er anført,
frafalde den paagjældende Indstilling, ansaae man det rettest, at der
meddeles Udvalget en Gjenpart af Betænkningen.
Finantsministeren [Sponneck] bragte under Omhandling den af
Finantsudvalget gjorte Indstilling om, at den Del af de efter Pen
sionslovens Udstedelse givne Pensioner, som hidrører fra Oppasser
penge og Ordonnantsgodtgjørelse, ikke bevilges; i hvilken Anledning
han bemærkede, at man, i at medregne disse Pengegodtgjøreiser ved
Pensionsansættelse, havde fulgt den Mening, som var bleven udtalt
af de nærmest vedkommende Jurister, nemlig begge Generalauditeurcrne, hvis Betænkninger over Spørgsmaalet vare bievne forud ind
hentede, og at disse Betænkninger havde af Finantsministeriet været
Udvalget meddelte.
Da Følgen af Udvalgets Indstilling, hvis denne gaaer over i Finantsloven, kan blive, at den Adgang, som maa staae den Enkelte
aaben til ved Domstolene at faae det almindelige Spørgsmaal om For
tolkningen af Pensionslovens Bestemmelser i den omtvistede Hen
seende afgjort, kan blive afskaaren, og da Rigsdagen hverken kan eller
bør have Ret til under Finantsloven at give en authentisk Fortolkning
af en Lov og ved en enkelt Pengebevillings Nægtelse at af skjære alle
Vedkommendes Ret til den nævnte Adgang til Domstolene, var Stats
raadet enigt med Finantsministeren i Nødvendigheden af, at Indstil
lingen, hvis man ikke ganske vil tage den tilbage, omformuleres der
hen, »at den Del af de efter Pensionslovens Udstedelse tilstaaede Pen
sioner, som hidrører fra Oppasserpenge og Ordonnantsgodtgjørelse,
betinges af, at Vedkommende ved endelig Dom dertil kjendes beret
tigede.« Statsraadet ansaae det derhos rettest, at Finantsministeren
gjør underhaanden Ordføreren i Finantsudvalget opmærksom herpaa, for at Udvalget kan modificere Indstillingen, inden Sagen kom
mer til Behandling i Thinget.
Justitsministeren [Scheel] refererede Udkast til Lov angaaende
Fordelingen af den Retsbetjentene for Ophævelsen af Dommerkorn og
Skriverkorn tilstaaede Erstatningssum.
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Statsraadet approberede, at dette Lovudkast efter forud erhvervet
allerhøieste Sanction forelægges Rigsdagen, og autoriserede derhos
Justitsministeren til, at han ved Lovudkastets Forelæggelse udtaler,
at han i næste Finantslovforslag vil andrage paa, at de Dommere,
som tabe Mest, faae bevilget for deres Embedstid, hvad de hidtil have
havt.
Finantsministeren [Sponneck] bragte under Spørgsmaal, om Stats
raadet vilde samtykke i, at der tilsiges Udgiveren af »Altonaer Zei
tung« for næste Aar en lige Understøttelse som den, der i indeværende
Aar har været ham tilstaaet fra Finantserne, da Udgiveren kun i be
kræftende Fald vilde see sig istand til at fortsætte Bladet, idet
han nemlig anslaaer den samlede Underbalance for næste Aar til c.
30.000 Rbd. og altsaa, selv om han erholder det attraaede Tilskud fra
Finantserne, dog vil have et Tab af c. 15.000 Rbd. Da imidlertid den
Understøttelse, som Udgiveren har iaar oppebaaret, først kommer paa
den Tillægsbevillingslov, der nu skal forelægges Rigsdagen, troede
Finantsministeren, idet han forøvrigt ansaae det paagjældende Blads
Vedbliven for at være af den Vigtighed, at Regjeringen bør tilsige ham
nogen Understøttelse ogsaa for næste Aar, at det vilde være noget mis
ligt at tage Bestemmelse herom, forinden man seer, hvorledes Stem
ningen er i Rigsdagen, og han tilraadede derfor, at man i hvert Fald
først afventer Tillægsbevillingsloven.
Statsraadet var enigt med Finantsministeren og antog at han for
Tiden maatte indskrænke sig til at lade Bladets Udgiver vide, at Re
gjeringen maa afvente Tillægsbevillingsloven, men de vil, hvis Stem
ningen i Rigsdagen er for Bladets Understøttelse, være tilbøielig til at
give Udgiveren et Tilskud.
Mødet blev derpaa hævet.

A. W. Moltke.
/ J. Liebe.
Møde i statsrådet tirsdag d. 16. december 1851.

Aar 1851, den 16de December, var Statsraadet samlet. Minister
Bardenfleth var fraværende. Protokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Krigsministeren [Flensborg] bragte, efter dertil af Finansministe
riet, paa Grund af, at en Auditeur af Armeen, som efter den Tjeneste,
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hvori han forlængst er indtraadt, ikke længer kan betragtes som hen
hørende til Armeen, har nægtet at betale Rangskat af den civile Rang,
han har, given Anledning, under Omhandling Spørgsmaalet om Entledigelse af de Auditeurer i Armeen, paa hvis Tjeneste Militæretaten ifølge
deres Embedsstillinger ikke kan gjøre Regning.
Statsraadet udtalte sig for, at der af Krigsministeren udvirkes en
allerhøieste Resolution for, at alle Auditeurer i Armeen, som ifølge
den Stilling, hvori de ere indtraadte, ikke længere kunne ansees som
henhørende til Armeen, og som Militæretaten ikke har Brug for, bli
ver at betragte som udtraadte af Krigstjenesten.
Finantsministeren [Sponneck] refererede Forslag til Lov om Over
dragelse af Colonistederne paa Alheden og Randbøll Hede i Jylland til
sammes Fæstere som Selveiendom.
Statsraadet approberede, at dette Lovforslag efter forud erhvervet
allerhøieste Sanction forelægges Rigsdagen.
Finantsministeren [Sponneck] refererede den af begge Rigsdagens
Thing vedtagne Lov angaaende en Forandring i § 9 af Loven af 11te
Marts 1851 om Toldvæsenets Lønning.
Statsraadet samtykkede i, at denne Lov forelægges Hans Majestæt
til allerhøieste Sanction.
Cultusministeren [Bang] bemærkede, at der under Forhandlin
gerne i Folkethinget angaaende Udkastet til Lov om Sorø Akademies
Fæstegodses Overgang til Selveiendom var af Udvalgets Ordfører ble
vet rettet Spørgsmaal til ham, om det er Regjeringens Mening, at der
med Hensyn til Udførelsen af bemeldte Lov skal nedsættes en særegen
Commission, eller at Lovens Udførelse skal ske ved den Commission,
der er nedsat til at foretage Taxationen for Krongodserne. For nu at
kunne, inden Lovudkastet kommer til 3die Behandling i Thinget,
meddele Udvalget Regjeringens Anskuelse og derved sætte Udvalget
istand til, om det finder det nødvendigt, at gjøre i den paagjældende
Henseende et Ændringsforslag til Lovudkastet, forelagde Cultusmini
steren Statsraadet det ommeldte Spørgsmaal.
Statsraadet udtalte sig derhen, at det ikke finder det hensigtsmæs
sigt at binde nogen af Lovgivningsmagtens Dele med Hensyn til, om
Udførelsen af Taxationerne for Sorø Akademies Fæstegods m. m. skal
ske ved den samme Commission, som er nedsat efter Loven af 8de
April d. A. eller ved en særegen Commission, men at Regjeringen, hvis
der hos Rigsdagen skulde være Ønske om, at det blev den samme Com-
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mission, som er nedsat efter hiin Lov, ikke vil være imod at udnævne
den samme Formand, forsaavidt han kan erholdes.
Protokollerne for Statsraadets Møder fra 5te Octbr. til 23de Octbr.,
begge incl. blevc oplæste og vedtagne.
Mødet blev derpaa hævet.

A. W. Moltke.

/ J. Liebe.

Møde i statsrådet fredag d. 19. december 1851.
Aar 1851, den 19de December, var Statsraadet samlet. Minister
Bardenfleth var fraværende. Protokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Udenrigsministeren [Bluhme] forelæste en Beretning af 16de De
cember fra Kammerherre Bille.
I Anledning af, hvad der fra Indenrigsministeriets Side var med
Grev Reventlow-Criminil blevet forhandlet angaaende Udleveringen af
4 i Holsten værende Hingster, som tilhøre det Kongelige Landstutteri,
bragte Indenrigsministeren [Tillisch] under Omhandling, hvad der
videre maatte være at foretage med Hensyn til denne Sag; og udtalte
Statsraadet sig da derhen, at der, da man ikke kan tvinge den øver
ste Civilbestyrelse i Holsten til at udlevere bemeldte Hingster, med
deles Grev Criminil, at Regjeringen maa gjøre Civilbestyrelsen ansvar
lig for disse Hingster og i ethvert Tilfælde protestere imod, at de sælges.
Finantsministeren [Sponneck] refererede Udkast til Lov om Porto
frihedens Indskrænkning.
Dette Lovudkast blev med nogle Redaktionsforandringer approbe
ret til efter forud erhvervet allerhøieste Sanction at forelægges Rigs
dagen.
Protokollerne for Statsraadets Møder den 25de og 27de October
bleve oplæste og vedtagne.
Mødet blev derpaa hævet.

A.W. Moltke.

/ J. Liebe.

Møde i statsrådet tirsdag d. 23. december 1851.

Aar 1851, den 23de December, var Statsraadet samlet. Minister
Bardenfleth var fraværende. Protokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Statsraadet approberede, at der erhverves Hans Majestæts aller-
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høieste Sanction paa følgende af begge Rigsdagens Thing vedtagne
Love, nemlig: 1) Lov om at den ved allerhøieste Resolutioner af 10de
Mai 1815, 25de Marts 1818 og 9de Januar 1833 paabudne 50 %’s
Forhøielse af den kjøbenhavnske Accise af Skibe og Varer fremdeles
skal oppebæres fra 1ste Januar 1852 til 31te Marts 1853; 2) Lov an
gaaende Forlængelse af de den direkte Handel paa andre Verdensdele
tilstaaede Begunstigelser; 3) Lov, hvorved Indfødsret meddeles for
skjellige Udlændinge; og 4) Lov om Fastsættelse af en ny Demarcationslinie udenom Kjøbenhavns Fæstningsværker, m. v.
Finantsministeren [Sponneck] bemærkede, at, efterat det nu om
sider er blevet bevirket, at Holsten og Lauenborg have overtaget den
dem efter den tidligere inden Grundlovens Emanation givne Maalestok
paahvilende Andel af Apanagerne til de her residerende Medlemmer af
Kongehuset, har Grev Reventlow-Criminil yttret Ønske om, at Spørgs
maalet angaaende den danske Finantskasses Deltagelse i Udredelsen
af de Apanager, som siden 1848 ene have været baarne af Hertugdøm
met Holsten, maa bringes under Statsraadets Overveielse; og i Over
ensstemmelse hermed bragte Finantsministeren nu Spørgsmaalet un
der Forhandling, idet han fremhævede, at de Personer, om hvem det i
bemeldte Henseende dreier sig, ere ifølge en af Grev Reventlow-Crimi
nil indsendt Fortegnelse følgende: Hertuginde Wilhelmine af Glücks
borg, Enkehertuginde Louise af Glücksborg, Prindsesse Juliane af
Hessen, Hertug Carl af Glücksborg og de tre yngre Prindser af dette
Hus, Frederik, Julius og Johan samt endelig afdøde Prinds Emil af
Augustenborgs efterladte 4 Døttre.
Resultatet af Statsraadets Forhandlinger blev, at der Intet findes
at erindre imod, at Finantsministeren hos Hans Majestæt andrager om
Bemyndigelse til at foretage de nødvendige Skridt til, at Kongerigets
Finantser fra næste Finantsaars Begyndelse efter det tidligere givne
Delingsforhold (for Holsten og Lauenborg tilsammen % af Apanager
nes fulde Beløb) overtage Andel i Udredelsen af de for Hertuginde
Wilhelmine af Glücksborg, Enkehertuginden af Glücksborg og Prind
sesse Juliane af Hessen opførte Apanager; ligesom Statsraadet eiheller
fandt Noget imod, at der paa lige Maade udvirkes Deltagelse i Udre
delsen af den Halvdel, 1600 Rbd. af det for afdøde Prinds Emil af
Augustenborg efterladte 4 Døttre opførte Annuum, som er Apanage.
Hvad derimod angik de paa den af Grev Criminil indsendte Forteg
nelse opførte Beløb for Hertug Carl af Glücksborg og de 3 ovennævnte
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yngre Prindser af dette Hus, da fandt Statsraadet, at disse Annua ikke
kunne betragtes som Apanager, men maa ansees som Æqvivalentsummer for cederede Rettigheder og altsaa som Dele af Monarkiets Stats
gjæld; og i Betragtning af, at de afstaaede Eiendomme, hvorfor disse
Æqvivalentsummer tjene som Vederlag, ere beliggende i Holsten, var
Statsraadet af den Formening, at de paagjældende Beløb maae, saa
længe den nuværende Finantsbestyrelse finder Sted, paahvile Holsten,
selvfølgelig dog under Forbehold af at tages med i Beregning ved den
forestaaende endelige Opgjørelse af det finantsielle Mellemværende
mellem Monarkiets forskellige Dele.
Krigsministeren [Flensborg] refererede Udkast til Lov angaaende
Behandlingsmaaden af de ved Krigens Slutning i Januar 1851 i Landmilitæretatens Tjeneste værende Krigsreserveofficerer og midlertidig
antagne civil-militære Embedsmænd og Betjente.
Forsaavidt Udkastet gik ud paa, at de for Krigstiden ansatte civil
militære Embedsmænd og Betjente skulle, forsaavidt de have gjort
Tjeneste i over 6 Maaneder, ved Afskedigelsen gives en Gratification af
3 Maaneders Gage, da blev, efter et af Finantsministeren [Sponneck]
stillet Forslag om, at de i Udkastets Motiver nævnte Fuldmægtige eller
Forvaltere af 2den og 3die Klasse samt Underforvaltere eller Skrivere
af 1ste og 2den Klasse ikke skulle tillægges nogen Gratification, var
blevet forkastet, et af Cultusministeren [Bang] stillet Forslag om, at
den paagjældende Gratification bestemmes for Lægernes Vedkom
mende til 4 Maaneders Gage og for øvrige civil-militære Embedsmænd
og Betjente til 2 Maaneders Gage, antaget af Statsraadets Pluralitet.
Med den heraf flydende Forandring og med enkelte andre Modificationer, der forstørstedelen vedkom Redaktionen, blev Udkastet ap
proberet til efter forud erhvervet allerhøieste Sanction at forelægges
Rigsdagen.
Mødet blev derpaa hævet.
A. W. Moltke.

/ J. Liebe.
Møde i statsrådet onsdag d. 31. december 1851.

Aar 1851, den 31te December, var Statsraadet samlet. Minister Bar
denfleth var fraværende. Protokollen førtes af Justitsraad Liebe.

31. DECEMBER 1851

605

Indenrigsministeren [Tillisch] refererede Udkast til Lov om For
anstaltninger til Husdyr- og især Hesteavlens Fremme i Danmark.
Med enkelte Modificationer blev dette Udkast approberet til efter
forud erhvervet allerhøieste Sanction at forelægges Rigsdagen.
Krigsministeren [Flensborg] forelæste en, i Anledning af, at den
som Overlandeveisinspektør i Holsten ansatte Capitain Lesser er under
et Ophold i Hertugdømmet Slesvig bleven anholdt og nu der sidder
arresteret, modtagen Skrivelse fra Ministeren for sidstnævnte Hertug
dømme, saavelsom den deri paaberaabte Skrivelse fra Grev ReventlowCriminil. Næst at bemærke, at Lesser hører til de Officerer, der ved
Oprørets Udbrud tjente i den danske Armee og gik over til Insurgenterne, samt at Spørgsmaalet om, hvorledes der endeligen skal forhol
des med Hensyn til disse Officerer, hidtil er fra Regjeringens Side
holdt aldeles aabent, ønskede Krigsministeren at erfare Statsraadets
Mening om, hvad der med Hensyn til Lessers Arrestation maatte vi
dere være at foretage.
Statsraadet udtalte sig for, at Krigsministeren erhverver en aller
høieste Resolution for, at man, uagtet Lesser hører iblandt de forommeldte Officerer, dog, da det er blevet oplyst, at han er Embedsmand i
Holsten, indskrænker sig fortiden til at lade ham føres tilbage til Hol
sten med den Betydning, at han ikke hører til dem, som have Kongens
Tilladelse til at opholde sig i Slesvig.
Med Hensyn til, at der fra Hans Majestæt Kongen er tilstillet Krigs
ministeren til Betænkning tvende Ansøgninger, hvori forhenværende
Capitain Hedemann og Premierlieutenant Holstein, der begge paa Grund
af deres Deltagelse i Insurrektionen ere bievne udslettede af Forteg
nelsen over den danske Armees Officerer, anholde om Tilgivelse, ud
talte Statsraadet paa dertil af Krigsministeren [Flensborg] given For
anledning sig for, at den af Kongen forlangte Betænkning afgives der
hen, at der udsættes at tage Bestemmelse om de tvende foreliggende
specielle Tilfælde, indtil en almindelig Beslutning tages om de danske
Officerer, der have taget Del i Insurrektionen.
Udenrigsministeren [Bluhme] forelæste en Beretning fra Kam
merherre Bille, dateret Wien den 23de December, og endvidere fore
læste han den i denne Beretning bebudede Depeche fra den østerrig
ske Regjering til Baron Vrintz, hvilken Depeche Baronen idag havde
meddelt ham.
Efterat Udenrigsministeren havde forbeholdt sig til et senere Møde
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at gjøre Statsraadet Forslag i Anledning af de i de oplæste Aktstykker
indeholdte Meddelelser, vedtog Statsraadet med Hensyn til de nær
forestaaende vigtige Forhandlinger, at der skulde udvirkes Hans Maje
stæts Befaling til Grev Reventlow-Criminil om snarest muligt at
komme hertil Staden, og at ligeledes Ministeren for Hertugdømmet
Slesvig skulde anmodes om snarest muligt at komme hertil.
Mødet blev derpaa hævet.

A.W. Moltke.
/ J. Liebe.

Møde i statsrådet fredag d. 2. januar 1852.

Aar 1852, den 2den Januar, var Statsraadet samlet. Minister Bar
denfleth var fraværende. Protokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Udenrigsministeren [Bluhme] bemærkede, at han idag havde mod
taget en Beretning fra Kammerherre Bille, af hvis Indhold han imid
lertid, da han først for ganske kort siden havde faaet den, forbeholdt
sig nærmere at meddele Statsraadet det Fornødne. Han tilføiede, at
der idag afgaaer Dampskib til Kiel for at afhente Kammerherre Bille
og Grev Reventlow-Criminil.
Cultusministeren [Bang] refererede Udkast til Lov om Afhændelse
af den under Sorø Akademies Gods hørende Hellestrup Hovedgaard.
Idet Statsraadet med Cultusministeren fandt, at Afhændelsen af
den paagjældende Hovedgaard, skjøndt denne ikke er nogen Domæne
og saaledes ikke falder ind under Bestemmelsen i Grundlovens § 51,
dog analogisk, da Overskuddet af Sorø Akademies Midler, hvorunder
Indtægterne af Gaarden gaae ind, anvendes til Fremme af Statsformaal,
maa gjøres til Gjenstand for Lov, approberede Statsraadet Lovudkastet
til efter forud erhvervet allerhøieste Sanction at forelægges Rigsdagen.
Protokollerne for Statsraadets Møder fra 31te October f. A. til 2den
December s. A. begge incl. bleve oplæste og vedtagne.
Mødet blev derpaa hævet.
A. W. Moltke.

! J. Liebe.
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Møde i statsrådet tirsdag d. 6. januar 1852.
Aar 1852, den 6te Januar, var Statsraadet samlet. Minister Barden
fleth var fraværende. Protokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Udenrigsministeren [Bluhme] forelæste en Depeche fra den preus
siske Regjering til Baron Werther med Bilag. Efterat have forelæst
samme tilføiede han, at han ikke kan giøre Statsraadet nærmere For
slag i Anledning af de foreliggende politiske Aktstykker, som han i
dette og de nærmest foregaaende Møder havde gjort Statsraadet bekjendt med, forinden han har faaet Statsraadets Samtykke til at conferere med Grev Moltke-Nütschau og Grev Reventlow-Criminil, idet
han nemlig betragtede disse tvende Mænds Optagelse, respektive som
slesvigsk og holstensk Minister, i det Fælledsministerium, der nu vil
blive at danne, som aldeles nødvendig til Programmets Gjennemførelse.
Efterat det derpaa var fra flere Sider i Statsraadet blevet frem
hævet, at den Betingelse, under hvilken Ministeriet gik ind paa Pro
grammet, ikke synes at være naaet, idet Programmet, saaledes som
det er blevet forelagt, ikke kan siges at være blevet antaget af den
preussiske Regjering, hvis idag oplæste Note er i høi Grad utilfreds
stillende, og efterat det endvidere var blevet udhævet, at der under
hele Discussionen om og i Anledning af Programmet tidligere aldeles
ikke har fra Udlandets Side været Tale om Personligheder, som skulde
bruges i den ene eller den anden Retning, bemærkede Indenrigsmini
steren [Tillisch], at han ansaae det aldeles umuligt at gaae ind paa
nu at stille nogensomhelst tydsk Mand som slesvigsk Minister i Spid
sen for Hertugdømmet, da dette efter hans Mening vilde være at
opoffre Slesvig. Han mindede derhos om, at da Ministeriet opgav sit
ældre Program og gik ind paa det af Udenrigsministeren foreslaaede,
var man alle enige om, at dette var den yderste Concession, man vilde
gjøre, medens der nu forlanges den yderligere Concession, at en tydsk
Mand skal sættes i Spidsen for Slesvig, og han tilføiede endelig, at han
aldrig er gaaet ind i Statsraadet under anden Betingelse, end at Grev
Moltke-Nütschau skulde være Minister for Holsten.
Udenrigsministeren [Bluhme] udviklede, hvorledes han maatte
ansee den Betingelse, under hvilken Ministeriet i sin Tid gik ind paa
Programmet, for at være opnaaet ved de fra Østerrig og Preussen
modtagne Svar, uden at han kunde i denne Henseende finde nogen
Hindring i det preussiske Svar, som han iøvrigt var enig i at finde
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mindre tilfredsstillende, og som han ogsaa antog at maatte i flere
Punkter afvises. Hvad Grev Moltke-Nütschaus Udnævnelse til slesvigsk
Minister angik, da var den en ligefrem Conseqvents af Programmet,
og han kunde paa ingen Maade indrømme, at der i den laae nogen yder
ligere Concession. Hvad Udlandet forlanger er, at Regjeringen skal i
Gjerningen vise, at det er dens Hensigt at udføre Programmet; og at
bringe Udlandet til at troe dette, naar en dansk Mand vedbliver at
staae i Spidsen for Slesvig, ansaae han for umuligt. Udlandet har
intetsteds forlangt, at Grev Moltke-Nütschau skal tages til slesvigsk
Minister; men Udenrigsministeren ved Ingen, der i den Grad som Grev
Moltke-Nütschau maae efter sin hele Fortid ansees fuldkommen skik
ket til at bestyre Slesvig.
Efterat det dernæst var fra flere Sider blevet fremhævet, at Grev
Reventlow-Criminil ikke kan antages at ville kunne for Holsten gjen
nemføre Programmet, og at Grev Moltke-Nütschau ikke kan undværes
som Minister for Holsten, naar Programmet skal udføres, bemærkede
Udenrigsministeren [Bluhme] yderligere, at uden nu — som et Over
gangspunkt — at tage Grev Criminil som Minister for Holsten, fik man
ikke Forbundstropperne ud af Hertugdømmet.
Resultatet af Statsraadets videre fortsatte Discussioner, under
hvilke Cultusministeren [Bang] erklærede sig enig med Udenrigs
ministeren i, at det er en nødvendig Conseqvents af Programmet, at
Grev Moltke-Nütschau bliver Minister for Slesvig, blev, at Statsraadet,
da alle dets Medlemmer vare enige om, at Grev Moltke-Nütschau og
Grev Reventlow-Criminil ere Personligheder, som Hans Majestæt i
hvert Tilfælde maa bruge, naar Programmet skal gjennemføres, men
derimod ingenlunde om, at de skulle benyttes i de af Udenrigsministe
ren betegnede Retninger, bemyndigede Udenrigsministeren til at gjøre
dem fuldstændig bekjendte med de foreliggende diplomatiske Akt
stykker og generelt conferere med dem om Sagen, uden at denne
Conference sker angaaende nogen bestemt Retning, i hvilken begge
de nævnte Personligheder eventuelt maatte være at anvende, hvad der
ogsaa, fraseet alt Andet, allerede af den Grund ikke kan ske, at Mini
steren for Slesvig endnu ikke er her tilstede, og det ikke vides, om
han ei maatte bestemme sig til at vedblive i sin Post.
Udenrigsministeren forelæste derefter en Depeche fra den danske
Gesandt i Paris af 30te December.
Conseilpræsidenten [Moltke] fremlagde en Skrivelse fra Forstan-
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deren for Herlufsholms Skole og Gods tilligemed det deri paaberaabte
Regnskab for Stiftelsen for Aaret 1850 med Revisors Antegnelser,
disses Besvarelse og Forstanderens Decision, samt endvidere det med
Skrivelsen fulgte Budget for Stiftelsen for 1852 tilligemed de oplysende
Bemærkninger, hvormed dette er ledsaget.
Med Hensyn til denne Sag, som forud havde cirkuleret mellem
Statsraadets Medlemmer, kom Statsraadet til det Resultat, at da det
fremsendte Regnskab omfatter et Tidsrum, der er ældre end Stiftelsens
Henlæggelse under Statsraadets Tilsyn, kunde der for Statsraadet
kun være Spørgsmaal om de af Stiftelsens nærværende Forstander
afgivne Decisioner, og at der ved disse ikke fandtes Noget at erindre.
Hvad derhos det af Forstanderen indsendte Budget for indeværende
Aar angik, da ansaae Statsraadet det ikke stemmende med den Stil
ling, som det ifølge den allerhøieste Resolution af 3die August f. A.
indtager lige overfor Stiftelsen og dens Forstander, at gaae ind paa
nogen formelig Approbation af Budgettet, hvilken ogsaa vilde forud
sætte, at man maatte indlade sig paa Budgettets Detail, som man ikke
antog at høre under Statsraadets Bedømmelse. Derimod fandt Stats
raadet, at man burde meddele Forstanderen de Bemærkninger, som
man havde at gjøre ved de betydelige Forandringer, som han efter
Budgettet paatænker at gjennemføre; og blev det da i denne Hen
seende vedtaget at henstille til Forstanderens nærmere Overveielse,
om det maatte være hensigtsmæsigt allerede nu at skride til et saa
betydeligt Foretagende som Udførelsen af den af ham paatænkte
Bygningsplan, idet det nemlig forekom flere af Statsraadets Medlem
mer noget tvivlsomt, om det ikke maatte være rettere at udsætte dette
kostbare Arbeide til et følgende Aar og for det Første indskrænke sig
til at forberede dette navnlig ved Opsamling af Midler til at dække
den Underballance, som Arbeidets Udførelse vil medføre; i hvilken
Henseende det navnlig blev fremhævet, at da endnu intet detailleret
Overslag over Udgifterne foreligger, turde det vel kunde ske, at disse
ville vise sig at blive endel større end det efter den hidtil stedfundne
Undersøgelse ansatte Beløb, at paa den anden Side Stiftelsens Indtæg
ter for indeværende Aar vel ere calculerede altfor rundeligt, naar der
ved Ansættelsen af Discipel-Contingentet er gaaet ud fra, at de nye
Localer allerede ville kunne tages i Brug ved Begyndelsen af den sidste
Trediedel af Aaret, Noget som dog neppe kan antages at ville kunne
ske til den Tid uden Ulempe for Disciplene, samt endelig at ved de
39
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øvrige Forandringer, som Forstanderen paatænker med Hensyn til
Stiftelsen, og imod hvis Hensigtsmæssighed i Almindelighed Stats
raadet Intet fandt at erindre, vil der i flere Henseender medføres et
ikke ganske ubetydeligt større Udgiftsbeløb end hidtil, saa at ogsaa
fra den Side Noget kunde tale for at indskrænke sig for indeværende
Aar til disse Forandringers Gjennemførelse og lade det beroe med
Bygningsplanens Udførelse til et senere Aar.
Justitsministeren [Scheel] forelæste et allerhøieste Reskript, som
han havde modtaget, angaaende Udvidelse af den Generalconsul Delong
under 30te September 1849 meddelte allernaadigste Bevilling til for
sin Person at føre Titel af Baron til ogsaa at gjælde for hans mandlige
Descendenter.
Statsraadets Medlemmer vare alle enige om, at Justitsministeren
bør mundlig gjøre Hans Majestæt Modforestillinger imod en saadan
Udvidelse af den Delong meddelte Bevilling, og ved at fremsætte for
Allerhøistsamme de Betænkeligheder, der i saa Henseende gjøre sig
gjældende, udtale som Statsraadets Mening, at Bevillingen ikke bør
udvides.
Indenrigsministeren [Tillisch] bemærkede, at efterat den Com
mission, der har været nedsat angaaende Redningsvæsenet, nu har
endt sine Undersøgelser over hele Landet, er Resultatet blevet, at der
til de i det Rigsdagen forelagte Lovudkast optagne Stationer kun
endnu skal føies 5 paa Bornholm, hvilke 5 Stationers Bestyrelse han
tænkte at kunne renumereres med 150 Rbd. aar lig og ikke at behøve
nogen særlig dertil Kongelig Udnævnt.
Statsraadet erklærede sig enigt i, at Indenrigsministeren henstiller
til det i Landsthinget angaaende Lovudkastet om Redningsvæsenet
nedsatte Udvalg at optage en Indstilling i Overensstemmelse med det
af ham Yttrede.
Mødet blev derpaa hævet.

A. W. Moltke.
tJ. Liebe.
Møde i statsrådet fredag d. 9. januar 1852.

Aar 1852, den 9de Januar, var Statsraadet samlet. Alle Medlemmer
vare tilstede. Protokollen førtes af Justitsraad Liebe.
Den af begge Rigsdagens Thing vedtagne Lov angaaende Udskriv-
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ningen til Søkrigstjenesten for Aaret 1852 blev af Statsraadet appro
beret til at forelægges Hans Majestæt til allerhøieste Sanction.
Krigsministeren [Flensborg] refererede Forslag til Lov om Erstat
ning for Tab af Bagage og Heste m. m. i Felten; hvilket Forslag med
Motiver forud havde cirkuleret mellem Statsraadets Medlemmer. Til
hvad der i Motiverne var indeholdt, føiede Krigsministeren endnu den
Oplysning, at det Erstatningsbeløb, som, naar dette Forslag bliver til
Lov, vil være at udrede, udgjør efter de til Krigsministeriet hidtil ind
komne Meddelelser henved 7000 Rbd., og at det vel ved senere indkom
mende Meddelelser kan antages at ville blive endel forøget, men at
det dog sikkert ikke vil gaae ud over 10.000 Rbd.
Dette Lovudkast blev af Statsraadet, blandt hvis Medlemmer iøv
rigt Justitsministeren [Scheel] og Finantsministeren [Sponneck]
voterede for den Forandring i Udkastet, at der kun bliver at erstatte
% af det Tabtes Værdi, approberet til efter forud erhvervet aller
høieste Sanction at forelægges Rigsdagen.
Finantsministeren [Sponneck] bemærkede, at Kammerherre
Brockdorff, der, som Statsraadet bekjendt, har Fuldmagt til at under
handle med den spanske Regjering angaaende det Krav, som Danmark
har paa denne, af nominelt Kapitalbeløb imellem 6 og 7 Millioner Rbd.,
hidrørende dels fra det 17de og dels fra Begyndelsen af det inde
værende Aarhundrede, hvilken Fordring Hans Majestæt Kongen ved
en i 1849 erhvervet allerhøieste Resolution har samtykket i at maatte
nedsættes til 1 Million Species, har nu begjært yderligere Instruc
tionen Idet Finantsministeren i denne Anledning gjorde Statsraadet
bekjendt med, hvad Kammerherre Brockdorff havde meddelt om
Underhandlingernes Stilling, foreslog han, at Kammerherre Brock
dorff, da denne ikke selv har gjort Regjeringen noget Forslag, bemyn
diges til at gaae ind paa at modtage for den samlede Fordring en
saadan Affindelsessum, som han i Forening med den Kongelige danske
Gesandt i Madrid antager for at være det Meste, der kan opnaaes, dog
at, forsaavidt der gaaes ned under det i den allerhøieste Resolution
af 1849 fastsatte Beløb af 1 Million Species, Rigsdagens Ratihabition
forbeholdes.
Statsraadet tiltraadte Finantsministerens Forslag.
Udenrigsministeren [Bluhme] bemærkede, at det Indtryk, som de
fra Østerrig og Preussen modtagne Noter i Forbindelse med de øvrige
diplomatiske Meddelelser, som han dels havde oplæst i Statsraadet,
39*
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dels havde ladet cirkulere mellem dets Medlemmer, havde gjort paa
ham, var det, at den østerrigske Note gaaer i alt Væsenligt ind paa
Ministeriets nye Program, og at den preussiske Note vel ikke udtaler
sig med saa stor Bestemthed om de forskjellige Punkter i dette, men
dog, medens den forøvrigt vistnok indeholder Adskilligt, som maa
tilbagevises, og som derfor maa gjøres til Gjenstand for et senere Svar,
egentlig Intet siger imod dem med Undtagelse af, at den ikke ril ind
rømme, at Holstens Rømning sker, forinden man har henvendt sig til
Forbundsdagen, i hvilken sidstnævnte Henseende imidlertid den her
værende preussiske Gesandt strax, da han modtog Noten, havde
skrevet tilbage til sin Regjering, at Paastanden om en saadan Ud
sættelse af Holstens Rømning maatte frafaldes. Næst endnu at frem
hæve, at der foreligger en confidentiel Note fra Fyrst Schwarzenberg
til Baron Vrintz, hvoraf sees, at Østerrig ikke anseer det nødvendigt
for at gaae ind paa Programmet først at henvende sig til Forbunds
dagen, og at det af hvad der indeholdes i en Depeche fra Kammerherre
Bille fremgaaer, at Preussen er enig med Østerrig i den Henseende,
bemærkede Udenrigsministeren fremdeles, at han, ifølge den ham i
forrige Statsraadsmøde dertil givne Bemyndigelse, havde forelagt Grev
Moltke-Nütschau og Grev Reventlow-Criminil alle paagjældende Akt
stykker, og at de begge vare enige om at ansee den østerrigske Note for
tilfredsstillende, den preussiske for mindre tilfredsstillende og be
høvende et afvisende Svar. Et saadant Svar skulde imidlertid efter
Udenrigsministerens Mening ikke gives i dette Øieblik, medens derimod
den østerrigske Note strax maa have Svar, idet den nemlig udtaler, at
Programmet skal fremtræde som Kongens Villie, og at Hans Majestæt
skal ved at danne et Fælleds-Ministerium vise, at det er hans Hensigt
virkelig at udføre Programmet. Udenrigsministeren mente da nu, at
Hans Majestæt strax skal paa Basis af Programmet danne et FælledsMinisterium, og for at Allerhøistsamme kunde i denne Henseende
have frie Hænder, hvilket han ansaae for det ene Rigtige, vilde han
ønske, at Statsraadets samtlige Medlemmer vilde med ham være
enige i at udtale for Hans Majestæt, at Enhver af dem er beredt til at
fratræde, naar det til Øiemedets Opnaaelse ansees nødvendigt. Idet
Udenrigsministeren endnu tilføiede, at han antager, at Tiden er meget
paatrængende, og at hver Dag, som gaaer tabt, er farlig for den danske
Sag og let kan lede den til en Tilbagegang, i hvilken Henseende han
navnlig henpegede paa Præsidentens Optræden i Frankrig, Lord
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Palmerstons Udtrædelse af det engelske Kabinet og den tiltagende
Uenighed imellem Østerrig og Preussen, bemærkede han sluttelig, at
efter langvarig Overveielse den Overbevisning havde rodfæstet sig hos
ham, at den af ham nysnævnte Form med Hensyn til Dannelsen af
et Fælleds-Ministerium vil være den som hurtigst og maaske den eneste,
som vil føre til Resultat.
Conseilpræsidenten [Moltke] troede ikke, at den af Udenrigsmini
steren foreslaaede Form vilde hurtigt føre til Resultat, idet han nemlig
antog, at flere af Ministeriets Medlemmer ere i samme Tilfælde som
han: at de vel kunne være tilbøielige til at vedblive i deres Stilling,
naar Kabinettet alene erholder det nødvendige Supplement, men der
imod ville finde store Betænkeligheder ved, naar et nyt Ministerium
skal dannes, at gaae over i dette.
Cultiisininistcren [Bang] bemærkede, at den eneste Form, hvor
under han skjønner, at et Fælleds-Ministerium kan dannes, er den af
Udenrigsministeren antydede, saaledes at Foranstaltningen ikke
fremtræder som en blot Supplering af det nuværende Ministerium.
I Realiteten blev ikke derfor, troede han, en Opløsning af dette Mini
sterium nødvendig; Ministeriet skulde kun udtale for Hans Majestæt
den Erkjendelse, at enhver af dets Medlemmer er beredt til at fra
træde, naar det til Dannelsen af et virkeligt Heelstats-Ministerium, som
repræsenterer den Politik, der ligger i Programmet, fordres. Dannelsen
af et saadant Ministerium er et af Programmet følgende uafviseligt og
paatrængende Skridt.
Justitsministeren [Scheel] bemærkede, at det vel forekom ham, at
der af formel Grund, forsaavidt nemlig som de af de nuværende dan
ske Ministre, der, naar Programmet træder i Kraft, skulle være
Fælleds-Ministre, maa udnævnes som saadanne for det hele Monarki,
kan være Noget, som taler for den af Udenrigsministeren og Cultus
ministeren foreslaaede Form, saaledes at Udnævnelsen af et helt nyt
Ministerium fremtræder som en Akt, hvorved Kongen nu gaar ind paa
en ny Politik; men naar man ikke tog Hensyn til hiin formelle Grund,
fandt han ikke, at der for de Medlemmer af Ministeriet, som finde sig
beroligede ved, hvad der er kommet fra Udlandet, ligger nogen egenlig
Anledning til for Hans Majestæt at udtale deres Beredvillighed til at
træde tilbage, og idet man overlader Kongen at danne et nyt Ministe
rium, maa det dog ogsaa være under den Forudsætning, at det dannes
paa Basis af det foreliggende Program.
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Da derefter den i forrige Møde af Udenrigsministeren udtalte Nød
vendighed af Grev Moltke-Nütschaus Udnævnelse til slesvigsk Minister
kom paany under Discussion, bemærkede Minister Bardenfleth, at for
ham personlig det Tidspunkt nu er kommet, da han, i Henhold til
hvad han tidligere har udtalt, indgiver sin Dimission. Han antog det
nu som tidligere for at være cn absolut Conseqvents af Programmets
Antagelse, at han fratræder som slesvigsk Minister, og han fandt navn
ligen i de fra Østerrig og Preussen komne Noter cn Bestyrkelse for, at
hans Opfattelse af Programmet havde været rigtig, naar han strax fra
Begyndelsen havde anseet sin Fratrædelse som Noget, der fra Mag
ternes Side vilde med Hensyn til den Retning, hvori Programmet
gaaer, blive betragtet som en nødvendig Betingelse for dets Gjennemførelse.
Marineministeren [van Dockum] bemærkede, at han for sit Ved
kommende, i Henhold til hvad han tidligere havde udtalt og i Over
ensstemmelse med, hvad Hans Majestæt i den Anledning dengang
yttrede, ansaae det som selvfølgeligt, at han nu udtræder af Mini
steriet.
Indenrigsministeren [Tillisch] gjentog, hvad han allerede i forrige
Møde havde bemærket om, at han er gaaet ind i Ministeriet under den
udtrykkelige Forudsætning, at Grev Moltke-Nütschau skulde være
Minister for Holsten. Han tilføiede, at der aldrig før nu har under
Forhandlingerne i Statsraadet været fra Udenrigsministerens Side
Tale om Nødvendigheden af, naar det nye Program skulde udføres, at
stille en tydsk Mand i Spidsen for Slesvig, tvertimod havde han (In
denrigsministeren) ved forskjellige Leiligheder her i Statsraadet
uimodsagt udtalt del som en aldeles nødvendig Forudsætning, at
Ministeren for Slesvig maa være en dansk Mand. At sætte en tydsk
Mand, det være sig hvilkcnsomhelst, i Spidsen for Hertugdømmet,
vilde efter hans fulde Overbevisning have de sørgeligste Følger for
Slesvig, og han maatte erklære det aldeles umuligt for sig at blive i
Ministeriet, i det Øieblik Slesvigs Bestyrelse overdroges til nogen tydsk
Mand.
Krigsministeren [Flensborg] fremhævede, at Ministeriet ved Pro
grammets Vedtagelse var blevet enigt om, at det indeholdt de yderste
Concessioner, man vilde gjøre. Han kunde ikke erkjende Grev MoltkeNütschaus Udnævnelse til slesvigsk Minister for en nødvendig Conse
qvents af Programmet, men saae tvertimod deri en ny Concession. Han
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troede allerede dette tilstrækkeligt til at begrunde, at han, naar Grev
Moltke-Nütschau bliver slesvigsk Minister, fratræder sin Stilling, og
han føiede hertil endnu, at man ved Grev Moltkes Udnævnelse til
slesvigsk Minister ikke alene vilde komme til at savne den Garanti,
han maa ansee nødvendig med Hensyn til Bestyrelsen af Slesvig, men
man vilde tillige heller ingen Garanti have for Holstens Bestyrelse,
naar denne blev lagt i Grev Criminils Haand, og ikke som Bestemmel
sen hidtil har været, i Grev Moltkes.
Cultusministeren [Bang] skjønnede ikke, at der i Grev MoltkeNütschaus Udnævnelse til slesvigsk Minister ligger den allermindste
Concession; han mente tvertimod, at den er cn ligefrem Conseqvents,
der med Nødvendighed følger af Programmet, og det var hans Over
bevisning, at man, selv om Intet i den Retning havde været udtalt i
Noterne fra Østerrig og Preussen, maatte komme til det Resultat, at
Grev Moltke-Nütschau, naar den Politik, der udtales i Programmet,
skal følges, er den eneste Brugbare til Minister for Slesvig. Ministeriet
har i Øieblikket kun Valget imellem enten at vedkjende sig Heelstatspolitiken i sine Conscqventscr eller at opgive Programmet; fulgte man
det sidste Alternativ, vilde Regjeringen være i diplomatisk Henseende
uoprettelig fortabt, og man vilde gaae en Reaktion imøde.
Justitsministeren [Scheel] bemærkede, at det, naar Grev MoltkeNütschaus Udnævnelse til slesvigsk Minister er af Udenrigsministeren
anseet for en nødvendig Conseqvents af Programmet, forekom ham,
at dette burde tidligere, da Programmet discuttcrcdes i Statsraadet,
have været udtalt, og han maatte derfor finde det beklageligt, at en
saadan Udtalelse aldrig før var sket, men først nu kom frem. Han for
sit Vedkommende havde bestandig forudsat, at Grev Moltke-Nütschau
skulde for Holsten gjennemføre Programmet, og at Ministeren for
Slesvig skulde være en dansk Mand. Ved Grev Moltkes Udnævnelse til
slesvigsk Minister vilde opstaae cn Vanskelighed ved Programmets
Udførelse, som Justitsministeren ikke havde tænkt sig, og det blandt
Andet baade fordi han ikke ansaae Grev Criminil for at være istand til
i Holsten at gjennemføre Programmet, og fordi han troede, at den
Arbeiden hen paa en fælleds constitutionel Forbindelse mellem Dan
mark og Slesvig, som Programmet gaaer ud paa, for det Tilfælde at
ikke en constitutionel Forbindelse imellem alle Landets Dele kan opnaaes, vil møde meget store Vanskeligheder, naar Grev Moltke bliver
slesvigsk Minister.

616

9. JANUAR 1852

Conseilpræsidenten [Moltke] bemærkede, at ogsaa han var bestan
dig gaaet ud fra den Forudsætning, at Grev Moltke-Nütschau skulde
være Minister for Holsten, hvor hans Energi ikke kan undværes til
Programmets Udførelse, og at Grev Criminil skulde, overensstemmende
med sit eget tidligere udtalte Ønske, beklædes med Gouverneurposten
i Lauenborg.
Udenrigsministeren [Bluhme] fremhævede paany Nødvendigheden
af bona fide at fuldføre Programmet i sine Conseqventser, hvortil
hører at tage til Minister for Slesvig Grev Moltke-Nütschau, med Hen
syn til hvem det maa ansees for en stor Fordel, at det i hans Per
sonlighed falder sammen, at han er den, der maa antages mest
skikket til at styre Forholdene i Slesvig, og at han er den, paa hvem
Udlandet har fæstet sit Blik i denne Retning. Han tiltraadte iøvrigt
aldeles, hvad der med Hensyn til Grev Criminil var blevet bemær
ket, men foruden at han maatte udtale som sin fulde Overbevis
ning, at Programmet nu ikke vil kunne bringes til Udførelse ligeover
for Udlandet, naar ikke Grev Criminil bliver Minister for Holsten,
maatte han ogsaa hertil føie, at Grev Moltke-Nütschau ikke vil gaae
som holstensk Minister. Endelig bemærkede han, at han stod i den
Formening, at han under de tidligere Forhandlinger i Statsraadet
havde oftere udtrykkeligt udtalt, at det vilde være en nødvendig Conseqvents af Programmet, at Grev Moltke-Nütschau blev udnævnt til
slesvigsk Minister, og i hvert Fald havde han stedse betragtet denne
Udnævnelse som en selvfølgelig Conseqvents af Programmets
Antagelse.
Efterat det under den yderligere fortsatte Discussion i Statsraadet
var paany blevet fremhævet, at det ikke tidligere end i forrige Møde
har under Statsraadets Forhandlinger været nævnt, at det vilde blive
en Conseqvents af Programmet, at Grev Moltke-Nütschau udnævntes
til slesvigsk Minister, og efterat Krigsministeren [Flensborg] havde
udhævet den Betydning, som det maa have, at alle de fire Statsraadsmedlemmer, som ved Ophold i Slesvig i disse sidste Aar have havt
bedst Leilighed til at gjøre sig bekjendte med Forholdene der, ere
enige om de Følger for Slesvig, som Grev Moltke-Nütschaus Udnæv
nelse til slesvigsk Minister vil have, samt efterat endelig Udenrigs
ministeren [Bluhme] paa dertil af Minister Bardenfleth given Anled
ning havde erklæret, at han, hvis Minister Bardenfleth vedbliver som
slesvigsk Minister, ikke kan udføre Programmet og maae udtræde af
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Kabinettet, blev Resultatet af de fortsatte Forhandlinger, at Udenrigsministeren [Bluhme], da han agtede sig imorgen til Frederiksborg for
at forelægge Hans Majestæt de senest indløbne diplomatiske Aktstyk
ker, anmodedes om ved denne Leilighed at gjøre Allerhøistsamme
foreløbig Meddelelse om, hvorledes efter de i nærværende Statsraads
møde stedfundne Forhandlinger, Ministeriets Stilling i Øieblikket er,
og tillige at anmelde for Hans Majestæt, at samtlige Ministeriets
Medlemmer ville førstkommende Søndag indfinde sig hos Allerhøistsainme.
Protokollerne for Statsraadets Møder fra 2den December f. A. exel.
til 31te s. M. incl. bleve oplæste og vedtagne.
Mødet blev derpaa hævet.
A. W. Moltke.

/ J. Liebe.
Møde i statsrådet tirsdag d. 13. januar 1852.

Aar 1852, den 13de Januar, var Statsraadet samlet. Udenrigsmini
steren var paa Grund af Upasselighed fraværende. Protokollen førtes
af Justitsraad Liebe.
Følgende af begge Rigsdagens Thing vedtagne Love, nemlig: 1)
Lov angaaende Forhøielse af Landsoldaternes Marchepenge og Beregningsmaaden af disse; 2) Lov om en extraordinær Enkepension; og
3) Lov angaaende de Udgifter, som ved de Kongelige particulære
naturhistoriske og archæologiske Samlingers Overdragelse til Staten
blive at overtage af denne, bleve af Statsraadet approberede til at
forelægges Hans Majestæt til allerhøieste Sanction.
Conseilpræsidenten [Moltke] fremlagde en Skrivelse af 8de Januar
fra Udenrigsministeren betræffende Dr. Ostwald, hvilken Skrivelse
med Bilag forud for dette Møde havde cirkuleret mellem Statsraadets
Medlemmer.
I Anledning af denne Skrivelse, som toges ad acta, samtykkede
Statsraadet overensstemmende med Udenrigsministerens Forslag i,
at der med Dr. Ostwalds skriftlige Tilsagn om inden førstkommende
Marts Maaneds Udgang at levere sit Værk færdigt fra Trykken, nu
udbetales ham for afvigte October Qvartal saavelsom for indeværende
Qvartal den for disse Qvartaler hidtil tilbageholdte Understøttelse af

618

13. JANUAR 1852

400 Rbd. qvartaliter, idct Statsraadet dog fandt at burde henstille til
Udenrigsministeren, om der ikke maatte af Understøttelsen for inde
værende Qvartal kunne tilbageholdes idetmindste 200 Rbd., indtil
Ostwald opfylder sit Tilsagn om at levere Værket færdigt til den
bestemte Tid; hvornæst Statsraadet derhos endvidere samtykkede i,
at Udstedelsen af det i Statsraadets tidligere Beslutning af 12te Sep
tember f. A. ommeldte Revers udsættes, indtil Værket er færdigt fra
Trykken, samt at der, samtidig med at det tilkjendegives Ostwald,
at den ham hidtil tillagte Understøttelse af Statskassen bortfalder med
Udgangen af indeværende Finantsaar, tilsigcs ham en extraordinær
Gratification eengang for alle af 400 Rbd., der bliver at udbetale ham,
naar Værket er fuldstændigt fra Trykken til den bestemte Tid, og det
forommeldte Revers efter Udlevering af alle paagjældende Dokumenter,
som han maatte være i Besiddelse af, af ham er udstedt, medens der
iøvrigt, naar han nægter at udstede et saadant Revers eller at udlevere
Dokumenterne, vil, overensstemmende med Statsraadets tidligere Be
slutning af 12te September f. A., være ad Rettens Vei at gjøre de for
nødne Skridt imod ham.
Finantsministeren [Sponneck] meddelte, at Hans Majestæt Kongen
ved at approbere til Forelæggelse for Rigsdagen det af Statsraadet
tiltraadte Lovudkast om Indskrænkning i Portofriheden havde gjort
den Forandring i Udkastets § 2, angaaende de til portofri Forsen
delse Berettigede, at §’ens No. 1 kommer til at lyde saaledes: »Kon
gen i samme Omfang som hidtil«. Idet Finantsministeren nu for sit
Vedkommende ikke fandt tilstrækkelig Anledning til med Hensyn til
den saaledes skete Forandring at foretage noget remonstrerende
Skridt, ønskede han at erfare, om Statsraadet maatte i denne Hen
seende være enigt med ham.
Statsraadet samtykkede i, at Lovudkastet nu med den skete For
andring forelægges Rigsdagen.
Justitsministeren [Scheel] meddelte, at det Udvalg, der af Lands
thinget har været nedsat til at afgive Betænkning over Udkast til Lov
om Udvidelse af nogle for Danmark udkomne almindelige Anordninger
til Færøerne, har indstillet, at Lovudkastet vedtages saaledes, at det
kun kommer til at omfatte de tre almindelige Anordninger af Ilte
April 1840 angaaende Straffen for Tyveri m. m., af 15de April s. A.
angaaende Straffen for falsk Vidnesbyrd m. m., og af 26de Marts 1841
angaaende Straffen for Brandstiftelse. Justitsministeren tilføiede der-
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hos, at han var af den Mening, at Regjeringen maatte gaae ind paa
denne Indstilling, da siden Lovudkastets Forelæggelse for Rigsdagen
Sagen er bleven stillet anderledes derved, at der af Indenrigsministeren
er forelagt Rigsdagen et Lovudkast om en Communalbestyrelse for
Færøerne, hvis Hverv det blandt Andet ogsaa skal være at afgive
Betænkning over Udvidelsen af de for Kongeriget givne Love til ogsaa
at gjælde for Færøerne.
Statsraadet tiltraadte Justitsministerens Mening.
Mødet blev derpaa hævet.

A. W. Moltke.

/ J. Liebe.

Møde i statsrådet onsdag d. 28. januar 1852.
Aar 1852, den 28de Januar, var efter Hans Majestæts allerhøieste
Befaling Statsraadet samlet. Alle Medlemmer vare tilstede. Proto
kollen førtes af Justitsraad Liebe.
Conseilpræsidenten [Moltke] lod tilføre Protokollen, at Statsraadet
ved skriftlig Votering havde givet sit Samtykke til, at følgende tre af
begge Rigsdagens Thing vedtagne Love, som han i Mellemtiden siden
sidste Statsraadsmødes Afholdelse havde ladet cirkulere mellem Stats
raadets Medlemmer, forelægges til allerhøieste Sanction, nemlig: Lov
om Udskrivning til Landkrigstjenesten for Aaret 1852, Lov om Post
væsenets Lønning og Lov om Domænceicndommes Afhændelse.
Protokollerne for Statsraadets i indeværende Aar afholdte Møder,
nemlig 2den, 6te, 9de og 13de Januar, blevc oplæste og vedtagne.
Efterat Hans Majestæt Kongen derpaa havde indfundet sig i Stats
raadet og overtaget Præsidiet, meddelte Allerhøistsamme, at da de
politiske Conjuncture!* havde forandret sig derhen, at han, efter at
have hørt de forskjellige Meninger i Statsraadet, har bestemt sig til en
forandret Politik, og da han veed, at flere af Statsraadets Medlemmer
ikke efter deres Samvittighed kunne følge den Politik, som han nu
troer at maatte følge, saa havde Allerhøistsamme allernaadigst med
delt Premierminister og Conseilpræsidcnt Grev Moltke, Indenrigsmi
nister Tillisch, Minister Bardenfleth, Krigsminister Flensborg og Ma
rineminister van Dockum deres Dimission.
Hans Majestæt behagede derefter at yttre, at det var ham en kjær
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Pligt at udtale for samtlige udtrædende Ministre alle lige som hver
enkelt især, sin hjerteligste Tak for den Tid, de havde virket i For
ening med ham til at styre Landet; hvornæst Hans Majestæt allernaadigst erklærede, at han hermed hævede dette hans Statsraad.
Hans Majestæt forlod derpaa Statsraadssalcn, og Medlemmerne
skiltes.
A. W. Moltke.
! J. Liebe.
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126 ff., 134 f., 138, 143.
Birkeret, lovforslag om, 103, 190.
Bispeembeder, besættelse af, 570.
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9, 16, 19, 21, 30, 32, 34, 39, 44 f.,
47, 49, 51, 54, 56, 58, 61, 63, 70 f.,
75, 78, 81, 87, 91 f., 97, 99, 103, 107,
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Dødsdom, stadfæstelse af, 64 ff.
Døvstummeinstitutet for hertugdøm
merne, 472 f.
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Forbundskommissæren i Holsten:
Instruks for, 61.
Sekretær for, 54.
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af, 77 ff., 87 f., 104.
Frederiksgave, køb af, 425 f., 515.
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Reklamationer over, 21.
Samtale med chefen for, 8.
Udlevering af våben fra, 43 f.
Gesandter, udnævnelse af, 203, 416,
592.
Gradmålingen, videreførelse af
arbejdet med, 172 ff.
Grevinde Danner, sikring af, 345.
Grænsegendarmeri, oprettelse af, 88,
155 f., 325.

637

Grænsereguleringskommissionen,
283.
Gudstjeneste, tysk, i Helsingør, 190 f.
Guvernørposten i Vestindien, besæt
telse af, 80, 88 f., 102.
Hald hovedgård, køb af, 72, 89.
Hamborg, forfatning for, 543.
Hamborgske blade, forbud mod, 16,
249 f., 254 f.
Hambro, C., udnævnelse til baron,
234 f.
Handel på fremmede verdensdele,
lovforslag om, 585, 603.
Handels- og skibsfartsoverenskomst
med den dominikanske republik,
283.
Havneafgifter, refusion af, 357, 517,
563 f.
Hellestrup hovedgård, afhændelse af,
606.
Herlufsholm:
Bestyrelsen af, 311 ff., 316 ff.,
353 ff.
Bygningsplan for, 609 f.
Regnskab og budget for, 608 f.
Hingste, tilbagelevering af beslag
lagte, 602.
Hjemsendelse af militært mandskab,
15.
Hodges, oberst, rejse til Slesvig, 305 f.
Holmens faste stok, nyordning af,
150-53.
Holsten:
Afsættelse af statholderskabet i, 81.
Civilregeringen i, 146, 299, 356,
397-400.
Flag på holstenske skibe, 181 f.,
188.
Grænsekommissær, udnævnelse af,
165, 167, 176, 193, 200, 254.
Kommissær, udsendelse af, 87, 91,
106 f., 112 f., 114, 116 f., 119 f.,
137 f., 146.
Korrespondance med underautori
teterne i, 200.
Kystfart, forbud imod, 5.
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Militærkommissær, udsendelse af,
131, 138, 147.
Minister for, 587.
Officerer i den holstenske armé,
udnævnelse af, 193 f., 200 f.,
233 f., 266 f., 456.
Pacificering af, 19, 26, 71 f., 79, 81,
87 f., 92, 95-98, 104 f., 107, 12528, 303, 358-62.
Postforholdene i, 165.
Referat for kongen af holstenske
sager, 253 f.
Toldforholdene i, 28.
Tyske troppers tilbagetrækning
fra, 233.
Husdyravlens fremme, lovforslag om,
605.
Hæren:
Omorganisation af, 176, 304.
Reduktion af, 175.
Tilbagetrækning af, 125-28, 143 f.,
147.
Indenrigsministeriet, 28, 124, 301 f.,
352.
Indfødsret, lovforslag om, 25, 27,
51 f., 123, 508.
Indfødsret for hele monarkiet, 365 ff.,
458 f., 603.
Indkomstskat, indførelse af, 7, 21, 43,
153 ff., 188, 202, 451-55, 507 f., 584.
Indkvartering, lovforslag om, 27, 89.
Industriudstillingen i London, 135,
190.
Invalidelov, forslag om, 56, 60 ff., 6770, 131 ff., 136, 177-80, 230.
Island:
Amtsrepartitionsfondet, bidrag til,
306.
Arv, lovgivning om, 14.
Commissarius for altinget, udnæv
nelse af, 274.
Forfatning for, 236-39, 271 f., 416,
418 ff., 427.
Garnison i, 237 f., 242.
Handel og skibsfart, lovforslag om,
241-45, 274.

Krigsskib til, 235.
Regeringskommissær, udsendelse
af, 419 f., 427.
Sysler, sammenlægning af, 248.
Tiltale mod islandske embeds
mænd, 419, 449 f.
Valglov til altinget, udkast til, 272 f.
Jagtlovgivning, udkast til, 18, 41 f.,
57, 63 f., 136 f., 145, 200.
Jernbanen Roskilde-Korsør:
Rentegaranti for, 584.
Koncession på, 222 f., 239.
Justitsministeriet, 31, 226 f., 235 f.,
311 f.
Kabinetssekretariatet, 126, 241.
Kanaltolden, 165, 176, 187, 447 ff.,
517 f., 589 f.
Karantæne, ophævelse af, 139, 147,
508.
Karteloverenskomst med Belgien, af
slutning af, 58.
Kielerfjorden, militære forholdsreg
ler overfor, 56.
Kirkeforsamling, afholdelse af udgift
til, 82.
Kolera, 139, 147.
Koloniallov, udkast til, 560.
Kolonisterne på Alheden, overgang
til selvejendom, 601.
Kommissionen til understøttelse af
kvæstede og efterladte, 70.
Kommunalforfatning, lovforslag om,
8, 35 f., 45-48, 51, 55, 510 f.
Kongen :
Protest mod kgl. resolution om
pension, 33.
Rejse til armeen, 14 f.
Rejse til Bornholm, 344.
Konsumtionsafgiften, afskaffelse af,
7, 20 f.
Kreditbeviser, udstedelse af, 63, 79 f.,
144 f., 565.
Kreditforeninger, lovforslag om,
516 f., 584.
Krigsfanger, hjemsendelse af, 32,
128 f., 131, 135, 138, 140 f., 143.
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Krigshospitalskassen, 70.
Krigsministeriet:
Budget for, 20, 139, 451 f., 533 f. Se
også: 204, 270.
Refusion af ekstraordinære udgif
ter, 557.
Krigsmonument, opsætning af, 596.
Krigsskat, lovgivning om, 7, 20 f.
Krigsskibe, udstationering af, 149.
Kultusministeriet, 301, 312, 318.
Kunstværkers eftergørelse, traktat
om, 124 f.
Kystpolitiet, 82, 187 f.
Landevejsbomme, nedlæggelse af,
190.
Landstinget, 15, 20, 31 f., 39, 41, 58,
74, 79, 87, 103, 134, 141, 180, 206 f.,
610, 618.
Lauenborg, ordning af forholdene i,
107 f., 119 f., 146 f., 231 f., 418.
Lehmann, Orla, kritik af hans optræ
den, 352 f., 356.
Lille Dimon, afhændelse af, 150, 417.
Lilliencron, baron, arrestation af,
277.
Lodstvang, ophævelse af, 548, 598.
Lov- og ministerialtidende, udgivelse
af, 30 f., 106.
Lærde skoler, nedlæggelse af, 548.
Lønforhøjelse for statsrådsbud, 432 f.
Lønningslov for ministerialembedsmænd, 417, 433-37, 450 f.
Madvig, prof., hans stilling efter ud
trædelsen af ministeriet, 596 f.
Marchpenge, lovforslag om, 570 f.,
617.
Marineminister, udnævnelse af, 56,
58.
Marineministeriet, 191, 434.
Marinen:
Budget for, 439 ff.
Omorganisation af, 176, 192 f., 304,
540 ff.
Togt til Middelhavet, 415, 440 f.
Marinens aktuelle styrke, oversigt
over, 85.
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Medailler, prægning af, 140.
Militærlovgivning, forelæggelse af ny,
31 f.
Ministergage, størrelsen af, 20, 348 ff.,
433 f., 436 f., 450 f.
Ministerialbude, lønningsreglement
for, 597.
Ministerskifte, 290 ff., 295 ff., 329 ff.,
482, 486 f., 505 f., 512 f., 596, 612 f.,
619 f.
Moltke, Carl, sendelse til Warschau,
284-95.
Monarkiet, plan for nyordning af,
10 f., 24 f., 35, 40 f., 91 f., 92-104,
106-22, 160-66, 168 ff., 198 f., 203,
207, 240, 246 f., 262, 265 f., 298,
336 f., 358-75, 377-81, 383-96, 40013, 421, 439, 456-65, 467-83, 487506, 508-14, 519-33, 535-40, 54256, 560-63, 565-68, 571-85, 590 ff.,
598, 607 f., 611-17.
Møllenæring, lovforslag om, 542.
Nationalbankens seddelprivilegium,
558 f.
Notabelforsamlingen i Flensborg:
Betænkning fra, 350 f., 355, 362-75,
377-81, 383-96, 400-13, 456-65,
467-482 f., 487-506, 508 ff., 526 f.
Commissarius, udnævnelse af,
221 f.
Diæter for medlemmer af, 247,
252 f.
Forhandlingerne i, 315.
Forhandlingsbasis for, 10 f., 24 f.,
106 f., 144, 199, 250 ff., 298, 304 ff.
Indkaldelse af, 240, 246 f., 250, 268.
Mødested for, 11 f., 25.
Protokol over forhandlingerne, 306,
313.
Protokolføreren, godtgørelse til,
354.
Resultatet af forsamlingens for
handlinger, forelæggelse af, 232 f.
Stenograferne, godtgørelse til, 354.
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Tidspunktet for sammenkaldelse
af, 220 f., 252.
Udnævnelse af medlemmer til, 5,
8-11, 22 ff., 122 f., 167, 201 f.,
208-13, 216-20, 223 f.
Nyboder, salg af grund fra, 191 ff.
Nådesbevisninger, tildeling af, 456.
Observatoriet i Altona, 174.
Olmütz-konferencen, 78 f., 81, 108.
Opbringelse af skibe, 7 f.
Optøjer på Hovby marked, indskriden imod, 331.
Ordensdekorationer :
Anskaffelse af, 21.
Tildeling af, 420.
Ostwald, dr.:
Understøttelse til, 617 f.
Ønske om lån af arkivalier, 589.
Overappellationsretten, 471.
Ovne, anskaffelse til hæren af, 19.
Pechlin, benyttelse til diplomatisk
sendelse, 227-30.
Pension, tildeling af:
Høegh-Guldberg, 33, 47.
Knuth, 133 f.
Koefod, 598 f.
Krag, 598.
Malling, 455 f.
Pensionslov, udkast til, 15, 20, 54 f.,
83-86, 89, 105 f.
Pensionslov for de militære under
klasser, forslag om, 55 f., 58 ff., 62,
67-70, 75 ff., 84 f., 131 ff., 136, 17780, 231.
Polyteknisk læreanstalt, udvidelse af,
352.
Porcelænsfabrikken, den kgl., lovfor
slag om, 570 f.
Portofrihedens indskrænkning, lov
forslag om, 602, 618.
Portonedsættelse, 7.
Postforsendelser, lovforslag om, 28,
180.
Postkonvention, afsluttelse af, 239,
592.
Postruter, 74 f., 148.

Postvæsenets lønning, lovforslag om,
508, 619.
Presseloven:
Forslag om, 41, 52 f., 102 f.
Overtrædelse af, 18 f.
Provisoriske love, udstedelse af, 242 f.
Præstekaldenes indtægter, 82.
Puggaard og co., handelshus, 226,
303.
Ratificering af fredsbetingelser, 44 f.
Redningsvæsenet, lovforslag om, 589,
610.
Reedtz, Holger:
Rejse til Jylland, 416.
Sendelse til Warschau, 295-300,
313, 315, 319-29.
Reservefond, oprettelse af, 174 f.,
452 f.
Reserveofficererne :
Behandling af, 604.
Bevilling til, 305.
Rettergangslovgivning for marinen,
43.
Reventlow, enkegrevinde, pension til,
593 f.
Reventlow-Criminil, H.:
Afsked som organ for Holsten,
362 f.
Rejse til Lauenborg, 45.
Ridderskabet:
Adresse fra, 255 f., 279 f., 418, 44145.
Nexus socialis for, 400, 470 f., 473 f.
Rigsdagen:
Forespørgsler, besvarelse af, 25 f.,
40 f., 49, 198 f., 203, 207.
Forlængelse af samlingen, 58, 78,
139, 593.
Generalauditøren, tilkaldelse til
forhandling i, 31 f.
Handelstraktaters forelæggelse i,
283.
Hjemsendelse af, 200, 206.
Indkaldelse af, 5, 8, 418.
Lovforslags forelæggelse i, 456.
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Trontale, udarbejdelse af, 465 f.,
506.
Udenrigske forhold, regeringser
klæring om, 28, 46 f., 167 f.,
180 f,. 198, 524 f., 553-56, 573,
588 ff.
Udsættelse af samlingen, 587 f.
Åbning af, 8, 14, 19 ff.
Rigsdagsvalget i Skive, uregelmæssig
heder ved, 29.
Rigsretten, lovforslag om, 15, 517.
Rughøst, erstatning for dårlig, 564.
Samlinger, de kgl., overdragelse til
staten, 558, 617.
Scheel, L. N.:
Trykning af pjecer, udarbejdet af,
45, 421-25, 427-31, 437, 568 ff.
Udbetaling af erstatning til, 274 f.
Schumachers instrumentsamling i Al
tona, 172 ff., 180.
Selvejendom på statens bøndergods,
indførelse af, 44, 145, 206 f., 234.
Skiftet efter Juliane Sophie, 260 f.
Skjoldenæsholms godsforhold, under
søgelse af, 48.
Skolefond, lån til, 456.
Skolelærere:
Forpligtelse til at befordre embeds
breve, 148.
Funktion som sekretærer i skatte
kommissionerne, 43.
Slesvig:
Afskedigelse af embedsmænd i, 22.
Beskadigelse af ejendom i, 139-42,
204 f.
Brændevinsafgift, lovgivning om,
4 f., 7, 12 ff.
Flygtningenes modtagelse i, 165,
176, 194 f., 262, 264 f., 269, 275 f.
Forbundsdagens stilling til, 421.
Forholdet mellem de civile og mili
tære myndigheder i, 269 ff.,
277 f., 283, 292 f., 300 f., 306-11,
313 f.
Fourage, udskrivning af, 86 f.
41
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Hærens stilling i, 26, 32, 203 f.,
375 ff.
Kopskatten, ophævelse af, 13.
Landdag for, 390-96, 468.
Minister for, 185-89, 199, 203, 38994, 587.
Pensionslov for embedsmænd i,
248.
Postforordning for, 208.
Regeringen, forandring af, 149 f.,
185 f.
Retsvidenskabelig eksamen for,
518 f.
Slesvigsk ret, studium af, 56.
Sprogforholdene i, 262, 269, 284,
287, 298, 325, 391-95, 468 f.
Tilbagesendelse af kvinder og børn
til, 4.
Tillisch, afløsning af, 4-7.
Tiltale for politiske forbrydelser i,
205.
Sorø akademi, 145, 196, 312, 601, 606.
Spanien, fordring på, 611.
Sparekassemidlers anbringelse i
statskassen, lovudkast om, 432.
Sponnecks diplomatiske sendelse,
117 f., 120 ff., 160-66, 168 ff.
Statistiske tabeller over jordfordelin
gen, 25.
Statsgælden, deling af, 380 f., 461.
Statshaverne, lovforslag om, 557.
Statslån, optagelse af, 175.
Statsrådet:
Holstenske sagers afgørelse i, 413.
Kabinetssekretærens tilstedeværel
se i, 126.
Konseilspræsidentens forfald, op
træden under, 35.
Protest mod afstemning i, 483-87.
Protokolførelsen, 241.
Protokollens godkendelse, 9, 68, 70,
75, 105, 131, 135, 188, 245 f., 254,
283, 303, 318, 331, 356, 455, 589 f.,
602, 606, 617, 619.
Statsrådssekretær, konstitution af,
241.
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Tillisch’s optagelse i, 196.
Statsskovene, lovforslag om, 20, 170.
Statsvidenskabelig eksamen, afhol
delse af, 301 f.
Stempelpapir, lovforslag om, 170,
222.
Straffeanstalten i Glückstadt, 472 f.
Straffearbejde, lovforslag om, 89.
Studieophold ved universitetet i Kiel,
fritagelse for, 30, 54.
Subsidier til Danmark, betaling af,
30, 79.
Sundhedsfarlige næringsvejes forlæggelse udenfor København, lovfor
slag om, 535.
Søetatens fattigkasse, 69.
Søetatens militære pensionskasse,
69 f., 541, 597.
Søkvæsthuset, 69.
Sømilitære Pensionsfond, det, 132 f.
Tallotteriet, ophævelse af, 7, 20, 86.
Theater, lovforslag om det kgl., 564.
Tilbagelevering af opbragte skibe,
256, 347 f.
Tillisch, F. F.:
Afløsning af, 4-7.
Indkaldelse til møder i statsrådet,
7, 149.
Kritik af hans politik i Slesvig, 8 f.,
12 ff., 246, 253, 265 f.
Sæde og stemme i statsrådet, 196.
Udnævnelse til minister, 199.
Tillægsbevilling, lovforslag om, 56 f.,
123, 139, 175, 206, 213, 508.
Toldafgifter, 5.
Toldforskel mellem Danmark og Sles
vig, lovforslag om udjævning af, 28,
86.
Toldgrænser, fastlæggelse af, 13, 187,
262 f., 277, 284, 298, 377-80, 439.
Toldlov, forelæggelse af, 20, 147 f.
Toldnedsættelse på vin og spiritus,
42 f.
Toldvæsenet, lønningslov for, 28,
190, 601.
Transitafgifter, fritagelse for, 356 f.

Tronfølgespørgsmålet, 14, 19, 35, 49,
100, 197, 213-16, 220 f., 224 f., 22730, 241, 286, 289, 293, 298 f., 320 ff.,
337-47, 351 f., 363, 367, 375, 396,
412, 415, 420, 438 f., 456, 461 f., 466,
482 f., 492, 497, 503, 510, 544.
Tugt- og forbedringshuset på Møn,
kollektpenge til, 588.
Tvangslån i hertugdømmerne, ud
skrivning af, 466 f.
Tyrkiet, diplomatisk repræsentation
i, 156 f., 181, 565.
Tysk presse, besværing over, 188.
Udenrigsministeriet, 17, 200, 302, 435.
Udenrigsministerposten, varetagelse
af, 299, 416.
Udlandets syn på den danske rege
ring, 257-60, 262, 266, 283 f., 289 f.
Se også: Monarkiet, plan for ny
ordning af.
Udlevering af forbrydere, konvention
om, 235 f.
Udskrivning, lovforslag om, 175 f.,
196, 382, 619.
Udskrivning af heste til hæren, 57 f.
Udskrivning til søkrigstjeneste, 46,
123 f., 135 f., 180, 585, 610 f.
Udskrivningsvæsenet, lovforslag om,
78.
Udstykning, lovforslag om, 516.
Understøttelser til:
Oberst Læssøes efterladte, 9.
Dr. Ostwald, 17, 431 f.
Understøttelsesfondet af 2. april
1801, 69, 131 ff.
Universitetet i Kiel, 30, 401, 471-74.
Universitetet i København, 196, 301,
312.
Vagtskibe, udstationering af, 189 f.
Vand- og gasledningsanlæg, toldfri
hed for, 592 f.
Vejarbejder, lovforslag om, 508, 587.
Vestindien:
Forfatning for, 278 f.
Organisationsplan for hæren i,
247 f.
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Politianordning for, 588.
Salær i eksekutorboer i, 588.
Vestkysten, undersøgelse af, 319.
Veterinært sundhedsråd, oprettelse
af, 313.
Wilhelmine, hertuginde, udbetaling
af renter til, 516.
Værnepligt, lovforslag om, 54, 596.
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Våbenstilstand, afslutning af, 39 f.
Ægteskaber, blandede, 28.
Ølbryggerier, lovudkast om, 416 f.,
592.
Ørsted, H. G.:
Begravelse, 195.
Pension til enken efter, 455.
Sommerbolig til, 5 f.

TALERFORTEGNELSE

Bang, P. G., fung. finansminister,
senere kultusminister:
Amtsforvalteres gagering, lovforslag
om, 147 f.
Amtsrådenes sammensætning, lovfor
slag om, 157.
Bøndergods under len og stamhuse,
afhændelse af, 136.
Fæstes overgang til selveje, lovfor
slag om, 601 f.
Hellestrup hovedgård, afhændelse af,
606.
Holmens faste stok, nyordning af,
151 ff.
Indkomstskat, indførelse af, 153 f.
Invalidelov, forslag om, 136.
Karantæne, ophævelse af, 147.
Kolera, 147.
Kreditbeviser, udstedelse af, 144 f.
Madvig, prof., hans stilling efter ud
trædelsen af ministeriet, 596 f.
Ministerskifte, 613.
Monarkiet, plan for nyordning af,
608, 613, 615.
Pension, tildeling af:
Knuth, 133 f.
Postruter, 148.
Reserveofficerer ni. m., behandling
af, 604.
Selvejendom på statens bøndergods,
indførelse af, 145.
Sømilitære pensionsfond, det, 133.
Tillægsbevilling, lovforslag om, 139.
Toldlov, forelæggelse af, 147 f.

Bardenfleth, C.E., justitsminister,
senere minister for Slesvig:
Alimentationsbidrag, inddrivelse af,
200.
Amtsrådenes sammensætning, lovfor
slag om, 158 f.
Arbejdslønnen for murersvende,
170 f.
Arkivvæsenets tilstand, kritik af, 82.
Armé-enhed for hele monarkiet,
479 f., 500 ff.
Augustenborgsk politik, værk om,
140.
Besættelse af Rendsborg og Frede
riksort, 128.
Birkeret, lovforslag om, 103.
Borgerligt ægteskab, lovforslag om,
49 f.
Borgervæbningen i København, lov
forslag om, 36-39.
Brandforsikringsanstalterne i her
tugdømmerne, 470.
Brandsteder, rydning af, lovforslag
om, 81.
Bøndergods under len og stamhuse,
afhændelse af, 9, 73, 87, 136, 225 f.
Dampmaskiner, tilsyn med, 36, 222.
Dimission, ønske om:
Minister Bardenfleths, 550, 574.
584, 587, 614.
Diplomatiske noter, forelæggelse af,
134.
Dirckinck, kaptajn, overfald på, 172.
Dommerkorn, erstatning for, lovfor
slag om, 81 f.
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Dødsdom, stadfæstelse af, 64.
Døvstummeinstitutet for hertugdøm
merne, 473.
Dåreanstaltcn for hertugdømmerne,
473.
Eftertryk af sydslesvigske kort, for
bud imod, 16.
Egense kloster, erstatning til, 304.
Fattighuse, jord til, 73 f.
Finansloven, 141.
Forstærkningsmandskab, indkaldelse
af, 77, 87 f.
Gefion, fregatten:
Bortfjernelse af, 45.
Hambro, C., udnævnelse til baron,
234 f.
Herlufsholm, bestyrelsen af, 311 f.
Holmens faste stok, nyordning af,
152.
Holsten:
Civilregeringen i, 397.
Flag på holstenske skibe, 182.
Pacificering af, 87 f., 128, 359,
361 f.
Hærens tilbagetrækning, 128, 143 f.
Indfødsret for hele monarkiet, 366,
459.
Indkomstskat, indførelse af, 154 f.,
453 f.
Industriudstillingen i London, 135.
Invalidelov, forslag om, 179.
Island :
Arv, lovgivning om, 14.
Forfatning for, 238, 271.
Garnison i, 238.
Handel og skibsfart, lovforslag om,
244.
Valglov til altinget, udkast til, 273.
Jagtlovgivning, udkast til, 64.
Kanaltolden, 448, 517 f.
Karantæne, ophævelse af, 139.
Kommunal forfatning, lovforslag om,
55.
Krigsfanger, hjemsendelse af, 128,
143 f.

645

Kunstværkers eftergørelse, traktat
om, 124.
Kystpolitiet, 82, 187 f.
Lilliencron, baron, arrestation af,
277.
Lov- og ministerialtidende, udgivelse
af, 106.
Ministergage, størrelsen af, 451.
Ministerskifte, 292.
Moltke, Carl, sendelse til Warschau,
285, 291 f.
Monarkiet, plan for nyordning af,
10, 98, 101 f., 106, 109, 112, 115 f.,
118, 122, 359, 361 f., 366, 393, 410,
458 ff., 464 f., 470, 472 ff., 474,
479 f., 489 f., 493, 496 f., 500 ff.,
544 ff., 549 f., 553 ff., 566, 572, 574,
614, 616.
Notabelforsamlingen i Flensborg:
Betænkning fra, 366, 393, 410,
458 ff., 464 f., 470, 472 ff., 474,
479 f., 489 f., 493, 496 f., 500 ff.
Forhandlingsbasis for, 10, 250 f.
Udnævnelse af medlemmer til,
10, 201.
Optøjer på Hovby marked, indskriden imod, 331.
Pechlin, benyttelse til diplomatisk
sendelse, 228 f.
Pensionslov, udkast til, 83, 105 f.
Pensionslov for de militære under
klasser, forslag om, 75 f., 132, 179.
Presseloven:
Forslag om, 41, 52 f., 102.
Overtrædelse af, 18 f.
Provisoriske love, udstedelse af, 244.
Reedtz, Holger, sendelse til War
schau, 297.
Ridderskabet, adresse fra, 444.
Rigsdagen:
Udenrigske forhold, regerings
erklæring om, 168, 553 f.
Rigsretten, lovforslag om, 15, 517.
Scheel, L. N.:
Trykning af pjecer, udarbejdet af,
569 f.
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Selvejendom på statens bøndergods,
indførelse af, 234.
Slesvig:
Beskadigelse af ejendom i, 142.
Forholdet mellem de civile og
militære myndigheder i, 292 f.
Hærens stilling i, 375 f.
Landdag for, 393.
Minister for, 186, 188 f.
Retsvidenskabelig eksamen for,
518 f.
Sponnecks diplomatiske sendelse,
118.
Statsrådet:
Konseilspræsidentens forhold,
optræden under, 35.
Protest mod afstemning i, 487.
Straffeanstalten i Glückstadt, 473.
Sømilitære pensionsfond, det, 133.
Tillisch, F. F.;
Indkaldelse til møde i statsrådet, 7.
Kritik af hans politik i Slesvig, 13.
Toldgrænser, fastlæggelse af, 187.
Tronfølgespørgsmålet, 228 f.
Tvangslån i hertugdømmerne,
udskrivning af, 466.
Udskrivning, lovforslag om, 175.
Udskrivning til søkrigstjeneste, 46,
123 f., 135 f., 180.
Udskrivningsvæsenet, lovforslag om,
78.
Understøttelsesfondet af 2. april
1801, 132.
Universitetet i Kiel, 473.
Værnepligt, lovforslag om, 54.
Bille-Brahe, Henrik, dansk minister i
Wien:
Holsten :
Officerer i den holstenske hær,
udnævnelse af, 267.
Monarkiet, plan for nyordning af,
262.
Slesvig:
Flygtningenes modtagelse i, 262,
264 f.

Sprogforholdene i, 262, 268.
Toldgrænser, fastlæggelse af, 262 f.
Udlandets syn på den danske
regering, 262.
Bluhme, C.A., udenrigsminister:
Augustenborgerne :
Breve til, 559 f.
Erstatning til, 526 f., 543, 565.
Cuba, attentat på, 554.
Dimission, ønske om:
Udenrigsminister Bluhmes, 616 f.
Diplomatiske noter, forelæggelse af,
542 f., 557 f., 560, 602, 605 f., 608.
Forbryderes udlevering, konvention
om, 584.
Forbundskontingentet, danske office
rer til, 560, 568.
Gesandter, udnævnelse af, 592.
Hamborg, forfatning for, 543.
Ministerskifte, 612.
Monarkiet, plan for nyordning af,
523-33, 535-40, 542, 544, 546 f., 549
-53, 555, 560-63, 565 ff., 572 ff., 578
-84, 590 ff., 598, 607 f., 611 ff., 616 f.
Ostwald, dr.:
Ønske om lån af arkivalier, 589.
Postkonvention, afsluttelse af, 592.
Rigsdagen:
Udenrigske forhold, regerings
erklæring om, 524 f., 555, 573,
585 f.
Udsættelse af samlingen, 587 f.
Scheel, L. N.:
Trykning af pjecer, udarbejdet af,
569 f.
Tronfølgespørgsmålet, 544.
Tyrkiet, diplomatisk repræsentation
i, 565.

Christensen, Knud, kommitteret
i krigsministeriet:
Invalidelov, forslag om, 60, 68.
Pensionslov for de militære under
klasser, forslag om, 59, 67, 76 f.
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Clausen, H.N., minister uden porte
følje:
Amnesti, udstedelse af, 130, 277, 281.
Amtsrådenes sammensætning, lovfor
slag om, 159.
Augustenborgerne :
Domfældelse af, 282.
Borgerligt ægteskab, lovforslag om,
89 f.
Dimission, ønske om:
Minister Clausens, 290.
Dødsdom, stadfæstelse af, 65.
Finansloven, 83.
Forbundskommissæren i Holsten:
Instruks for, 61.
Fæstes overgang til selveje, lovfor
slag om, 184.
Gefion, fregatten:
Bortfjernelse af, 45.
Gradmålingen, videreførelse af arbej
det med, 174.
Herlufsholm, bestyrelsen af, 317 f.
Hodges, oberst, rejse til Slesvig, 305.
Holmens faste stok, nyordning af,
153.
Holsten :
Flag på holstenske skibe, 182.
Pacificering af, 71 f.
Hæren:
Tilbagetrækning af, 127, 143.
Indkomstskat, indførelse af, 155.
Island:
Handel og skibsfart, lovforslag om,
244 f.
Krigsfanger, hjemsendelse af, 141,
143.
Ministerskifte, 290.
Moltke, Carl, sendelse til Warschau,
285, 290 f., 294.
Monarkiet, plan for nyordning af, 10,
93 f., 111, 113, 116 ff., 121, 265.
Notabelforsamlingen i Flensborg:
Forhandlingsbasis for, 10, 251.
Udnævnelse af medlemmer til,
201 f., 211, 218.
Olmûtz-konferencen, 81.
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Pechlin, benyttelse til diplomatisk
sendelse, 229.
Pensionslov, udkast til, 83.
Pensionslov for de militære under
klasser, forslag om, 75.
Provisoriske lov, udstedelse af, 244 f.
Reedtz, Holger, sendelse til War
schau, 297, 299 f.
Rigsdagen :
Udenrigske forhold, regeringser
klæring om, 167 f., 180 f.
Åbning af, 19 f.
Schumachers instrumentsamling i
Altona, 174.
Slesvig:
Beskadigelse af ejendom i, 142.
Flygtningenes modtagelse i, 195,
264 f.
Sponnecks diplomatiske sendelse,
118, 121.
Sømilitære pensionsfond, det, 133.
Tillisch, F.F.:
Kritik af hans politik i Slesvig, 265.
Tronfølgespørgsmålet, 19, 49, 229.
Udlandets syn på den danske rege
ring, 257 ff.
Dockum, C. E. van, marineminister:
Armé-enhed for hele monarkiet,
480 f., 505.
Bestallingsgebyrcr, lovforslag om,
515.
Besættelse af Rendsborg og Frede
riksort, 127.
Dahlerup, admiral, genindtrædelse i
den danske marine, 437.
Dampskib, reservation for regeringen
af, 564.
Dimission, ønske om:
Marineminister Dockums, 577, 584,
614.
Dødsdom, stadfæstelse af, 65.
Egense kloster, erstatning til, 226 f.,
303 f.
Flåden :
Omorganisation af, 176, 192 f.
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Gammelholm, marinens fraflytning
fra, 413 f.
Gefion, fregatten:
Erstatning for køb af gods fra, 197.
Herlufsholm, bestyrelsen af, 318.
Holmens faste stok, nyordning af,
150 ff.
Hæren:
Tilbagetrækning af, 127.
Indkomstskat, indførelse af, 155.
Invalidelov, forslag om, 131, 177,
179 f.
Island:
Forfatning for, 278 f.
Handel og skibsfart, lovforslag om,
245.
Regcringskommissær, udsendelse
af, 419 f.
Krigsskibe, udstationering af, 149.
Lodstvang, ophævelse af, 548.
Lønningslov for ministcrialembedsmænd, 434.
Marinen:
Budget for, 440 f.
Omorganisation af, 304, 540 ff.
Togt til Middelhavet, 415, 440 f.
Marinens aktuelle styrke, oversigt
over, 85.
Ministergagc, størrelsen af, 451.
Monarkiet, plan for nyordning af,
465, 467, 475, 480 f., 498, 505, 512,
547 f., 550, 567, 571, 577, 614.
Notabelforsamlingen :
Betænkning fra, 465, 467, 475,
480 f., 498, 505.
Nyboder, salg af grund fra, 191 ff.
Pensionslov, udkast til, 84.
Pensionslov for de militære under
klasser, forslag om, 67, 75 ff., 84,
131, 179 f.
Provisoriske love, udstedelse af, 245.
Reedtz, Holger, sendelse til War
schau, 296.
Ridderskabet:
Adresse fra, 444.
Nexus socialis for, 474.

Scheel, L. N. :
Trykning af pjecer, udarbejdet af,
423, 425, 569 f.
Søetatens militære pensionskasse,
597.
Søkvæstliuset, 69.
Sømilitære pensionsfond, det, 132 f.
Tilbagelevering af opbragte skibe,
256, 347.
Udskrivning til søkrigstjeneste, 124,
136.
Understøttelsesfondet af 2. april 1801,
131.
Vagtskibe, udstationering af, 189 f.
Vestindien:
Organisationsplan for hæren i, 248.

Fibiger, J. S., krigsminister:
Armé-enhed for hele monarkiet, 368,
370, 375, 479 f., 499.
Gammelholm, marinens fraflytning
fra, 414.
Ministergage, størrelsen af, 451.
Monarkiet, plan for nyordning af,
368, 370, 375, 465, 474, 479 f., 497,
499, 512.
Notabelforsamlingen i Flensborg:
Betænkning fra, 368, 370, 375, 465,
474, 479 f., 497, 499.
Ridderskabet:
Nexus socialis for, 474.
Scheel, L. N.:
Trykning af pjecer, udarbejdet af,
425, 430.
Flensborg, C. J., krigsminister:
Amnesti, udstedelse af, 605.
Arrestation af holstensk officer, 605.
Auditører i hæren, afskedigelse af,
600 f.
Branddirektørdistrikterne, deling af,
595.
Dimission, ønske om:
Krigsminister Flensborgs, 577 f.,
614 f.
Erstatning for tab af bagage og heste,
lovforslag om, 611.
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Finansloven, 598 f.
Forbundskontingentet, danske office
rer til, 543, 556, 596.
Krigsministeriet, budget for, 533 f.
Krigsmonument, opsætning af, 596.
Marchpenge, lovforslag om, 570.
Monarkiet, plan for nyordning af,
539, 553, 563, 567, 577 f., 614 ff.
Pension, tildeling af:
Koefod, 598 f.
Krag, 598.
Reserveofficerer m. v., behandling af,
604.
Scheel, L. N.:
Trykning af pjecer, udarbejdet af,
570.
Frederik VII:
Amnesti, udstedelse af, 116, 123,
130 f., 281, 299.
Armé-enhed for hele monarkiet, 498.
Augustenborgerne, domfældelse af,
140, 208, 280.
Augustenborgsk politik, værk om,
140.
Befordringsvæsenet i København,
lovforslag om, 150.
Besættelse af Rendsborg og Frede
riksort, 128, 138, 143 f.
Blokade af Kiel havn, 138.
Dampskibsfarten på Kiel, 300.
Dannebrogsordenens statutter, æn
dring af, 138 f.
Fjendtlighedernes ophør i hertugdøm
merne, 125.
Flygtninge, forholdsregler imod, 149.
Holmens faste stok, nyordning af,
153.
Holsten:
Kommissær, udsendelse af, 116,
120, 138, 146.
Militær-kommissær, udsendelse af,
131.
Regering, udnævnelse af, 146.
Hærens tilbagetrækning, 125 f., 128,
143 f.
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Indkomstskat, indførelse af, 155.
Karantæne, ophævelse af, 139.
Kreditbeviser, udstedelse af, 145.
Krigsfanger, hjemsendelse af, 131,
138, 141, 143 f.
Kunstværkers eftergørelse, traktat
om, 125.
Lauenborg, ordning af forholdene i,
119 f., 146 f.
Lille Dimon, afhændelse af, 150.
Medailler, prægning af, 140.
Ministerskifte, 331, 335 f., 505, 513,
619 f.
Monarkiet, plan for nyordning af,
116, 119, 498, 506, 513 f., 555 f.,
583, 585.
Notabelforsamlingen i Flensborg:
Betænkning fra, 498, 506.
Commissarius, udnævnelse af, 224.
Forhandlingsbasis for, 144.
Udnævnelse af medlemmer til, 209,
212 f., 223.
Reedtz, Holger, sendelse til War
schau, 299 f.
Ridderskabet:
Adresse fra, 279 f.
Rigsdagen:
Forlængelse af samlingen, 139.
Trontale, udarbejdelse af, 506.
Udenrigske forhold, regeringser
klæring om, 556.
Selvejendom på statens bøndergods,
indførelse af, 145.
Slesvig:
Beskadigelse af ejendom i, 140,
142 f.
Regeringen, forandring af, 149 f.
Sponnecks diplomatiske sendelse.
120.
Statsrådet:
Kabinetssekretærens tilstedeværel
se i, 126.
Tillisch, F. F.:
Indkaldelse til møde i statsrådet,
149.
Tillægsbevilling, lovforslag om, 139.
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Tronfølgespørgsmålet, 225.
Udskrivning til søkrigstjeneste, 124.
Hansen, C. F., krigsminister:
Amnesti, udstedelse af, 129, 281 f.
Armeens aktuelle styrke, oplysning
om, 88.
Augustenborgerne :
Domfældelse af, 280, 282.
Besættelse af Rendsborg og Frederiks
ort, 119, 126, 138.
Borgervæbningen i København, lov
forslag om, 38.
Dimission, ønske om:
Krigsminister C. F. Hansens, 85,
309, 330.
Diplomatiske noter, forelæggelse af,
305 f.
Dødsdom, stadfæstelse af, 65.
Eftertryk af sydslesvigske kort, for
bud imod, 16.
Ej deren, besejling af, 18, 34.
Finansloven, 141.
Fjendtlighedernes ophør i hertugdøm
merne, 125.
Forstærkningsmandskab, indkaldelse
af, 79, 88.
Gefion, fregatten:
Bortfjernelse af, 45.
Grænsegendarmeri, oprettelse af, 88.
Herlufsholm, bestyrelsen af, 318.
Hodges, oberst, rejse til Slesvig, 305.
Holmens faste stok, nyordning af,
152 f.
Holsten :
Afsættelse af statholderskabet i, 81.
Flag på holstenske skibe, 181 f.
Militærkommissær, udsendelse af,
131, 147.
Officerer i den holstenske armé, ud
nævnelse af, 194, 200 f.
Pacificering af, 26, 81.
Regering, udnævnelse af, 146.
Hæren :
Omorganisation af, 304.
Reduktion af, 175.

Tilbagetrækning af, 143, 147.
Indfødsret, lovforslag om, 51 f.
Indkomstskat, indførelse af, 155.
Invalidelov, forslag om, 60, 177, 179,
230.
Island:
Forfatning for, 279.
Kielerfjorden, militære forholdsregler
overfor, 56.
Kongen :
Rejse til armeen, 15.
Krigsfanger, hjemsendelse af, 128,
140 f. 143.
Krigsministeriet, budget for, 20.
Militærlovgivning, forelæggelse af ny,
31 f.
Moltke, Carl, sendelse til Warschau,
288 f.
Monarkiet, plan for nyordning af, 10,
110, 113, 199.
Notabelforsamlingen i Flensborg:
Forhandlingsbasis for, 10, 251 f.
Udnævnelse af medlemmer til, 10,
201 f., 209-13, 223 f.
Pensionslov, udkast til, 83.
Pensionslov for de militære under
klasser, forslag om, 60, 67, 75 f.
177 ff., 230.
Presseloven, overtrædelse af, 18.
Reedtz, Holger, sendelse til Warschau,
296.
Reserveofficererne, bevilling til, 305.
Rigsdagen :
Forespørgsler, besvarelse af, 199.
Generalauditøren, tilkaldelse til for
handling i, 31 f.
Udenrigske forhold, regeringserklæ
ring om, 199.
Slesvig;
Beskadigelse af ejendom i, 139 f.,
142.
Flygtningenes modtagelse i, 195,
264.
Forholdet mellem de civile og mili
tære myndigheder i, 270, 283, 293,
300 f., 308 f., 313.
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Fourage, udskrivning af, 86.
Hærens stilling i, 26, 32, 204.
Tilbagesendelse af kvinder og børn,
4.
Sponnecks diplomatiske sendelse,
117.
Tillægsbevilling, lovforslag om, 139.
Troppernes tilbagetrækning fra Syd
slesvig, 126.
Udlandets syn på den danske rege
ring, 259.
Vestindien:
Organisationsplan for hæren i, 247 f.
Veterinært sundhedsråd, oprettelse
af, 313.

Holm, Lars J., fhv. kancellideputeret:
Invalidelov, forslag om, 60, 70.
Pensionslov for de militære under
klasser, forslag om, 70.
Irminger, C. L. C., marineminister:
Aftakling af krigsskibe, 15 f., 19,30, 32.
Dimission, ønske om:
Marineminister Irmingers, 48 f., 51.
Ejderen, besejling af, 33 f.
Gefion, fregatten:
Bortfjernelse af, 45.
Reklamationer over, 21.
Udlevering af våben fra, 43 f.
Hjemsendelse af militært mandskab,
15.
Holsten :
Kystfart, forbud mod, 5.
Invalidelov, forslag om, 60.
Monarkiet, plan for nyordning af, 11.
Notabelforsamlingen i Flensborg:
Forhandlingsbasis for, 11.
Mødested for, 12.
Udnævnelse af medlemmer til, 22.
Opbringelse af skibe, 7.
Pensionslov for de militære under
klasser, forslag om, 59 f.
Rettergangslovgivning for marinen,
43.
Udskrivning til søkrigstjeneste, 46.
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Madvig, J. N., kultusminister:
Amnesti, udstedelse af, 129, 195.
Amtsrådenes sammensætning, lovfor
slag om, 160.
Arkivvæsenets tilstand, kritik af, 82.
Armé-enhed for hele monarkiet,
368 ff., 373 ff., 478 ff., 504 f., 512.
Begravelser indenfor Københavns
volde, forbud mod, 225.
Besættelse af Rendsborg og Frede
riksort, 126, 144.
Bispeembeder, besættelse af, 570.
Borgerligt ægteskab, lovforslag om,
50, 89 ff., 222.
Borgervæbningen i København, lov
forslag om, 37 f.
Bøgildgaard, lovforslag om, 527.
Bøndergods under len og stamhuse,
afløsning af, 136.
Dimission, ønske om:
Kultusminister Madvigs, 486, 505 f.,
576 f., 586.
Udenrigsminister Reedtz’es, 290.
Dødsdom, stadfæstelse af, 65.
Enkekasser i Ålborg stift, lovforslag
om, 63.
Finansloven, 82 f.
Forbundskommissæren i Holsten:
Instruks for, 61.
Forstærkningsmandskab, indkaldelse
af, 88.
Færøerne:
Anordningers udvidelse til, 534.
Rigsdagsvalg på, 27.
Fæstes overgang til selveje, lovforslag
om, 184 f., 196.
Gageforskud, 315 f.
Galatheaekspeditionens videnskabe
lige samlinger, fordeling af, 433.
Gradmålingen, videreførelse af arbej
det med, 172 ff.
Gudstjeneste, tysk, i Helsingør, 190 f.
Guvernørposten i Vestindien,
besættelse af, 80.
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Herlufsholm:
Bestyrelsen af, 311 ff.
Holmens faste stok, nyordning af,
152 f.
Holsten:
Civilregeringen i, 146, 399.
Flag på holstenske skibe, 182.
Pacificering af, 71 f.
Hæren:
Tilbagetrækning af, 126, 144.
Indfødsret, lovforslag om, 52.
Indfødsret for hele monarkiet, 366 f.,
458.
Indkomstskat, indførelse af, 155.
Invalidelov, forslag om, 60 f., 132 f.,
178 f.
Island:
Forfatning for, 238, 272.
Handel og skibsfart, lovforslag om,
244 f.
Kirkeforsamling, afholdelse af udgift
til, 82.
Krigsfanger, hjemsendelse af, 144.
Kunstværkers cftergørelsc, traktat
om, 124.
Lærde skoler, nedlæggelse af, 548.
Ministergage, størrelsen af, 451.
Ministerskifte, 296 f., 486.
Moltke, Carl, sendelse til Warschau,
285.
Monarkiet, plan for nyordning af, 11,
93-96, 101, 110 f., 114 f., 118, 121 f.,
198 f., 207, 366 f., 368 ff., 373 ff.,
379, 384 ff., 393, 395 f., 401, 405,
408 f., 458, 460 f., 465, 467 f., 470 ff.,
474, 478 ff., 494 f., 498, 504 f., 510,
512, 531 f., 537 ff., 546, 551, 555 f.,
566 f., 572, 576 f.
Notabelforsamlingen i Flensborg:
Betænkning fra, 366 f., 368 ff.,
373 ff., 379, 384 ff., 393, 395 f.,
401, 405, 408 f., 458, 460 f., 465,
467 f., 470 ff., 474, 478 ff., 494 f.,
498, 504 f., 510.
Commissarius, udnævnelse af, 222.
Forhandlingsbasis for, 11, 304 f.

Udnævnelse af medlemmer til, 22,
201, 210, 212 f.
Nyboder, salg af grund fra, 192.
Pechlin, benyttelse til diplomatisk
sendelse, 229.
Pensionslov, udkast til, 84.
Pensionslov for de militære under
klasser, forslag om, 60, 75, 132 f.,
178 f.
Presselov, forslag om, 52 f.
Provisoriske love, udstedelse af,
244 f.
Præstekaldenes indtægter, 82.
Reedtz, Holger, sendelse til
Warschau, 296 f.
Ridderskabet:
Adresse fra, 443.
Rigsdagen:
Forespørgsler, besvarelse af, 198 f.,
207.
Udenrigske forhold, regeringser
klæring om, 168, 181, 198 f.,
555 f., 586.
Samlinger, de kgl., overdragelse til
staten, 558.
Scheel, L. N.:
Trykning af pjecer, udarbejdet af,
423 ff., 430, 569 f.
Schumachers instrumentsamling i
Altona, 172 f.
Selvejendom på statens bøndergods,
indførelse af, 145.
Skolefond, lån til, 456.
Skolelærere:
Forpligtelse til at befordre
embedsbreve, 148.
Funktion som sekretærer i skatte
kommissionerne, 43.
Slesvig:
Beskadigelse af ejendom i, 142.
Flygtningenes modtagelse i, 195.
Forholdet mellem de civile og
militære myndigheder, 310.
Hærens stilling i, 26.
Landdag for, 393, 395.
Minister for, 186.
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Diplomatiske noter, forelæggelse af,
97, 303, 305 f., 314, 319, 418.
Dirckinck, kaptajn, overfald på, 171.
Domæneejendommes afhændelse,
lovforslag om, 619.
Forstærkningsmandskab, indkaldelse
af, 88.
Fæstes overgang til selveje, lovfor
slag om, 184.
Gefion, fregatten:
Bortfjernelse af, 45.
Gradmålingen, videreførelse af
arbejdet med, 172.
Herlufsholm:
Bestyrelsen af, 317 f., 353 ff.
Bygningsplan for, 609 f.
Regnskab og budget for, 608 f.
Holsten:
Civilregeringen i, 356, 398.
Flag på holstenske skibe, 182.
Kommissær, udsendelse af, 119.
Officerer i den holstenske armé,
udnævnelse af, 234.
Pacificering af, 96.
Referat for kongen af holstenske
sager, 253.
Moltke, A. W., premierminister:
Hæren:
Adresser, forelæggelse af, 53 f., 260.
Tilbagetrækning af, 144.
Amnesti, udstedelse af, 280.
Indfødsret for hele monarkiet, 367.
Amtsrådenes sammensætning, lovfor Jagtlovgivning, udkast til, 42.
slag om, 158.
Kongen:
Armé-enhed for hele monarkiet, 375,
Rejse til Bornholm, 344.
475 f., 480 f., 499.
Krigsfanger, hjemsendelse af, 144.
Augustenborgerne :
Krigsministeriet:
Domfældelse af, 208, 280.
Refusion af ekstraordinære udgif
Bestallingsgebyrer, lovforslag om,
ter, 557.
515.
Lauenborg, ordning af forholdene i,
Besættelse af Rendsborg og Frede
418.
riksort, 144.
Lønforhøjelse for statsrådsbud, 432 f.
Dimission, ønske om:
Marineminister, udnævnelse af, 58.
Indenrigsminister Rosenørns, 85.
Ministergage, størrelsen af, 451.
Konseilspræsidentens, 42, 613.
Ministerskifte, 291, 296, 330 f., 336,
Marineminister Irmingers, 49.
482, 512 f., 596, 613.
Udenrigsminister Reedtz’es, 294,
Moltke, Carl, sendelse til Warschau,
329.
286 f., 294.

Sprogforholdene i, 393, 395, 468.
Sorø akademi, 145, 196.
Sponnecks diplomatiske sendelse,
118, 121 f.
Statsrådet:
Protest mod afstemning i, 486.
Statsvidenskabelig eksamen, afhol
delse af, 301.
Sømilitære pensionsfond, det, 132 f.
Theater, lovforslag om det kgl., 564.
Tillisch, F. F.:
Kritik af hans politik i Slesvig,
13 f., 266.
Toldgrænser, fastlæggelse af, 379.
Tronfølgespørgsmålet, 229, 340 f.
Udlandets syn på den danske rege
ring, 257 f., 289 f.
Understøttelse til:
Dr. Ostevald, 17.
Universitetet i Kiel, 401, 470 f.
Universitetet i København, 196.
Ægteskaber, blandede, 28.
Ørsted, H. C.:
Begravelse, 195.
Pension til enke efter, 455.
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Monarkiet, plan for nyordning af,
10, 94 ff., 113, 115 f., 118, 120 f.,
198, 207, 367, 375, 384, 403, 459,
465, 474 ff., 480-83, 487, 496-500,
509, 511 f., 514, 533, 547, 551, 554 f.,
571-74, 613, 616.
Notabelforsamlingen i Flensborg:
Betænkning fra, 350, 362, 367, 375,
384, 403, 459, 465, 474 ff., 48083, 487, 496-500, 509, 526 f.
Commissarius, udnævnelse af, 221,
224.
Forhandlingsbasis for, 10, 251.
Indkaldelse af, 250.
Protokol over forhandlingerne i,
313.
Protokolføreren, godtgørelse til,
354.
Stenograferne, godtgørelse til, 354.
Udnævnelse af medlemmer til, 5,
8-10, 210, 216, 223 f.
Ostwald, dr.:
Understøttelse til, 617.
Pechlin, benyttelse til diplomatisk
sendelse, 229.
Pensionslov, udkast til, 84 f.
Postvæsenets lønning, lovforslag om,
619.
Reedtz, Holger, sendelse til
Warschau, 296 f., 313, 315, 319,
329.
Ridderskabet:
Adresse fra, 255, 279 f., 418, 442,
444.
Rigsdagen:
Forespørgsler, besvarelse af, 198,
207.
Trontale, udarbejdelse af, 465 f.
Udenrigske forhold, regerings
erklæring om, 554 f.
Scheel, L. N.:
Trykning af pjecer, udarbejdet af,
45, 424 f., 427, 569 f.
Schumachers instrumentsamling i
Altona, 172, 174.

Selvejendom på statens bøndergods,
indførelse af, 234.
Slesvig:
Beskadigelse af ejendom, 141 f.
Brændevinsafgift, lovgivning om,
6 f.
Flygtningenes modtagelse i, 195.
Forholdet mellem de civile og
militære myndigheder i, 300,
309 f.
Fourage, udskrivning af, 86.
Minister for, 185 f.
Regeringen, forandring af, 185.
Slesvigsk ret, studium af, 56.
Sprogforholdene i, 287.
Tilbagesendelse af kvinder og
børn til, 4.
Tillisch, afløsning af, 4, 6.
Sponnecks diplomatiske sendelse,
118, 120 f.
Statsrådet:
Protest mod afstemning i, 485 ff.
Straffearbejde, lovforslag om, 89.
Studieophold ved universitetet i Kiel,
fritagelse for, 30, 54.
Tillisch, F. F.:
Kritik af hans politik i Slesvig, 8 f.
Sæde og stemme i statsrådet, 196.
Tronfølgespørgsmålet, 229, 367, 482 f.
Udenrigsministerposten, varetagelse
af, 299.
Udskrivning, lovforslag om, 196, 619.

Moltke, Carl, minister uden
portefølje:
Armé-enhed for hele monarkiet,
371—74, 478, 480 f., 499.
Augustenborgerne :
Erstatning til, 382 f.
Brandforsikringsanstalterne i hertug
dømmerne, 470.
Christian VIII, linieskibet:
Bortførelse af skyts fra, 446.
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Dimission, ønske om:
Minister Carl Moltkes, 481, 483, 487,
499, 506.
Ejderkanalen, 400.
Holsten:
Civilregeringen i, 398 f.
Pacificering af, 358 ff.
Indfødsret for hele monarkiet, 365 f.,
458.
Kanaltolden, 449.
Lønningslov for ministerialembedsmænd, 437.
Ministergage, størrelsen af, 451.
Ministerskifte, 505 f.
Monarkiet, plan for nyordning af,
358 ff., 364 ff., 371-74, 378-81, 38387, 389, 391-94, 400, 402, 408 f., 457
-65, 468-71, 474 f., 478, 480 ff.,
488 f., 491 ff., 495, 497, 499, 511 f.
Notabelforsamlingen i Flensborg:
Betænkning fra, 364 ff., 371-74, 378
-81, 383-87, 389, 391-94, 400,
402, 408 f., 457-65, 468-71, 474 f.,
478, 480 ff., 488 f., 491 ff., 495,
497, 499.
Ridderskabet:
Adresse fra, 444.
Nexus socialis for, 400, 471, 474.
Scheel L. N.:
Trykning af pjecer, udarbejdet af,
423, 425, 430 f., 437.
Slesvig:
Forbundsdagens stilling til, 421.
Landdag for, 391-94.
Minister for, 389, 392 f.
Sprogforholdene i, 392 f., 468 f.
Statsgælden, deling af, 380.
Statsrådet:
Protest mod afstemning i, 483, 487.
Toldgrænser, fastlæggelse af, 378 f.
Tronfølgespørgsmålet, 341 f., 344.
Reedtz, Holger, udenrigsminister:
Amnesti, udstedelse af, 130, 195, 276,
284.
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Arkivale, udlevering af, 320.
Arkivudveksling med Norge, konven
tion om, 438.
Armé-enheden for hele monarkiet,
370 f., 480, 499 f.
Augustenborgerne :
Domfældelse af, 282 f.
Erstatning til, 382 f.
Besættelse af Rendsborg og Frede
riksort, 126 f., 144.
Blokade af Kiel havn, 34.
Christian VIII, linieskibet:
Bortførelse af skyts fra, 433, 445 f.
Delong, recognition til generalkon
sul, 17.
Dimission, ønske om:
Udenrigsminister Reedtz’es, 286,
293 f., 329, 484, 506, 509.
Diplomatiske noter, forelæggelse af,
16-19, 21, 30, 32, 34, 39, 44 f., 47,
49, 51, 54, 56, 58, 61, 63, 70 f., 75,
78, 81, 87, 91 f., 99, 103, 107, 112,
120, 123, 147 ff., 156, 160, 167, 176,
203, 225, 235, 246, 256 f., 271, 283,
347, 356, 415 f., 420 f.
Dresden, kongressen i, 87, 91 f., 95.
Dødsdom, stadfæstelse af, 65.
Eftertryk, konvention om, 352.
Ejderen, besejling af, 34.
Forbryderes udlevering, konvention
om, 438.
Forbundskommissæren i Holsten:
Instruks for, 61.
Sekretær for, 54.
Forstærkningsmandskab, indkaldelse
af, 77, 79, 88, 104.
Gefion, fregatten:
Bortfjernelse af, 29, 45.
Reklamationer over, 21.
Samtale med chefen, 8.
Gesandter, udnævnelse af, 203, 416.
Grevinde Danner, sikring af, 345.
Grænsegendarmeri, oprettelse af, 325.
Grænsereguleringskommissionen,
283.
Gudstjeneste, tysk, i Helsingør, 191.

656

TALERFORTEGNELSE

Hamborgske blade, forbud mod, 16.
Handels- og skibsfartsoverenskomst
med den dominikanske republik,
283.
Holmens faste stok, nyordning af,
152 f.
Holsten :
Civilregeringen i, 146, 299, 397 f.
Grænsekommissær, udnævnelse af,
165, 167, 176, 200, 254.
Kommissær, udsendelse af, 87 f.,
91, 106 f., 112, 117.
Officerer i den holstenske armé,
udnævnelse af, 193 f., 200, 456.
Pacificering af, 71 f., 79, 87, 92,
95, 97, 104 f., 107, 358, 360.
Referat for kongen af holstenske
sager, 253 f.
Tyske troppers tilbagetrækning
fra, 233.
Hæren:
Tilbagetrækning af, 126 f., 144.
Indkomstskat, indførelse af, 155.
Jagtlovgivning, udkast til, 64.
Kanaltolden, 448 f.
Karantæne, ophævelse af, 139.
Karteloverenskomst med Belgien,
afslutning af, 58.
Kielerfjorden, militære forholdsreg
ler overfor, 56.
Kolera, 139.
Krigsfanger, hjemsendelse af, 144.
Kunstværkers eftergørelse, traktat
om, 125.
Lilliencron, baron, arrestation af,
277.
Lønningslov for ministerialembedsmænd, 435.
Ministergage, størrelsen af, 451.
Moltke, Carl, sendelse til Warschau,
284-89, 293 ff.
Monarkiet, plan for nyordning af, 11,
35, 91-95, 97-104, 106 f., 113 f.,
116 ff., 121 f., 199, 298, 336 f., 358,
360, 363, 365, 370 f., 385-88, 391,
393, 401-04, 411, 413, 421, 439, 457,

460, 465, 469, 472, 474, 480, 487,
490 ff., 497, 499 f., 508 ff., 512.
Notabelforsamlingen i Flensborg:
Betænkning fra, 363, 365, 370 f.,
385-88, 391, 393, 401-04, 411,
413, 457, 460, 462, 465, 469, 472,
474, 480, 483, 487, 490 ff., 497,
499 f., 508 ff.
Commissarius, udnævnelse af,
221 f., 240.
Forhandlingsbasis for, 11, 106 f.,
144, 199, 251, 298.
Indkaldelse af medlemmer af, 247.
Mødested for, 12.
Tidspunktet for sammenkaldelse
af, 252.
Udnævnelse af medlemmer til,
201 f., 208 f., 211, 213, 218, 223 f.
Olmütz-konferencen, 78 f., 81.
Overappellationsretten, 471.
Pechlin, benyttelse til diplomatisk
sendelse, 228.
Pensionslov, udkast til, 83.
Pensionslov for de militære under
klasser, forslag om, 75 f.
Ratificering af fredsbetingelser, 44 f.
Reedtz, Holger:
Rejse til Jylland, 416.
Sendelse til Warschau, 295 f.,
298 f., 320-29.
Reventlow-Criminil, H.:
Rejse til Lauenborg, 45.
Ridderskabet:
Adresse fra, 280, 444.
Rigsdagen:
Forespørgsler, besvarelse af, 199.
Handelstraktater, forelæggelse af,
283.
Udenrigske forhold, regerings
erklæring om, 28, 47, 167, 180 f.,
198 f.
Scheel, L. N.:
Trykning af pjecer, udarbejdet af,
424 f., 429.
Selvejendom på statens bøndergods,
indførelse af, 234.
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Reventlow-Criminil, H., regerings
Slesvig:
kommissær i Holsten:
Brændevinsafgift, lovgivning om,
Armé-enhed for hele monarkiet,
5, 7.
372 f., 476, 480.
Flygtningenes modtagelse i, 195,
Besættelse af Rendsborg og Frede
263 f.
riksort, 119.
Hærens stilling i, 376 f.
Brandforsikringsanstalterne i hertug
Landdag for, 391, 393.
dømmerne, 470.
Minister for, 189.
Postforordning for, 208.
Christian VIII, linieskibet:
Regeringen, forandring af, 186.
Bortførelse af skyts fra, 445 f.
Sprogforholdene i, 268 f., 277, 284, Ejderkanalen, 470.
298, 325, 393, 468.
Holsten:
Sponnecks diplomatiske sendelse,
Civilregeringen i, 397-400.
117 f., 120 ff.
Pacificering af, 108, 358, 361.
Tyske troppers tilbagetrækning
Statsrådet :
Protest mod afstemning i, 487.
fra, 233.
Udsendelse af kommissær, 112 f.,
Studieophold ved universitetet i Kiel,
119.
fritagelse for, 30.
Indfødsret
for hele monarkiet, 366,
Subsidier til Danmark, betaling af,
458.
79.
Kanaltolden, 448 f.
Tillisch, F. F.:
Lauenborg, ordning af forholdene i,
Kritik af hans politik i Slesvig, 9,
107 f., 119 f., 231 f.
246, 253. Se også: Slesvig.
Monarkiet, plan for nyordning af,
Toldafgifter, 5.
10, 24 f., 108 f., 111, 113, 115-18,
Toldgrænser, fastlæggelse af, 187,
358, 361, 366, 372 f., 388, 390, 393277, 284, 298, 439.
96, 402, 410 f., 456 ff., 464 f., 467Tronfølgespørgsmålet, 14, 19, 35, 100,
71, 474 ff., 480, 490, 493, 495, 497 f.
197, 213 f., 221, 224, 227 f., 241, Notabelforsamlingen i Flensborg:
286, 289, 293, 298 f., 320 ff., 337-40,
Betænkning fra, 363, 366, 372 f.,
342-47, 351 f., 363, 375, 396, 412,
388, 390, 393-96, 402, 410 f.,
415, 420, 438 f., 456, 461 f., 483, 492,
456 ff., 464 f., 467-71, 474 ff., 480,
510.
490, 493, 495, 497 f.
Tyrkiet, diplomatisk repræsentation
Commissarius, udnævnelse af, 222,
i, 156 f., 181.
224.
Tysk presse, besværing over, 188.
Forhandlingsbasis for, 10, 24 f.
Udlandets syn på den danske rege
Mødested for, 12.
ring, 257-60, 266, 283 f.
Resultat af forsamlingens forhand
Udlevering af forbrydere, konven
linger, forelæggelse af, 232.
tion om, 235 f.
Tidspunktet for sammenkaldelse
Understøttelse til:
af, 220.
Dr. Ostwald, 17, 431.
Udnævnelse af medlemmer til, 10,
Universitetet i Kiel, 401, 472.
216-20.
Vagtskibe, udstationering af, 189.
Olmütz-konferencen, 108.
Våbenstilstand, afslutning af, 39.
Overappellationsretten, 471.
42
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Reventlow-Criminil, H., afskedigelse
som organ for Holsten, 362 f.
Ridderskabet:
Adresse fra, 442 f.
Nexus socialis for, 470 f., 474.
Slesvig:
Landdag for, 393 f., 395 f.
Minister for, 390.
Sprogforholdene i, 393 f., 468 f.
Sponnecks diplomatiske sendelse,
118.
Statsrådet:
Holstenske sagers afgørelse i, 413.
Protest mod afstemning i, 486 f.
Tillisch, F. F.:
Kritik af hans politik i Slesvig,
12 ff.
Tronfølgespørgsmålet, 214, 220, 225,
340 f.

Rosenørn, M. H., indenrigsminister:
Akcise af skibe og varer, lovforslag
om, 39, 89.
Amnesti, udstedelse af, 130.
Amtsrådenes sammensætning, lovfor
slag om, 157 f., 160.
Befordringsvæsenet i København,
lovforslag om, 150, 226.
Bestallinger, konfirmation af, 27 f.
Besættelse af Rendsborg og Frede
riksort, 127 f.
Borgervæbningen i København, lov
forslag om, 37 f.
Bøndergods under len og stamhuse,
afhændelse af, 66, 72 f.
Dimission, ønske om:
Indenrigsminister Rosenørns, 88,
291.
Dødsdom, stadfæstelse af, 65.
Fattighuse, jord til, 73 f.
Forstærkningsmandskab, indkaldelse
af, 77.
Færøerne :
Rigsdagsvalg på, 26 f., 89.
Fæstes overgang til selveje, lovfor
slag om, 171, 182-85.

Gartner-eksamen, 148.
Herlufsholm :
Bestyrelsen af, 312, 318.
Holmens faste stok, nyordning af,
152 f.
Holsten:
Korrespondance med underautori
teterne i, 200.
Hæren:
Tilbagetrækning af, 126 f.
Indfødsret, lovforslag om, 25, 27, 51,
123.
Indkomstskat, indførelse af, 155.
Indkvartering, lovforslag om, 27, 89.
Industriudstillingen i London, 190.
Invalidelov, forslag om, 62.
Island :
Amtsrepartionsfondet, bidrag til,
306.
Forfatning for, 236 f., 271 f.
Garnison i, 237, 242.
Handel og skibsfart, lovforslag om,
241-45, 274.
Krigsskib til, 235.
Sysler, sammenlægning af, 248.
Valglov til altinget, udkast til,
272 ff.
Jagtlovgivning, udkast til, 18, 41 f.,
145.
Jernbanen Roskilde-Korsør, konces
sion på, 222 f.
Kommunalforfatningen, lovforslag
om, 8, 45-48.
Kunstværkers eftergørelse, traktat
om, 124.
Lille Dimon, afhændelse af, 150.
Ministerskifte, 291.
Moltke, Carl, sendelse til Warschau,
291.
Monarkiet, plan for nyordning af,
11, 96, 110 f.
Notabelforsamlingen i Flensborg:
Forhandlingsbasis for, 11.
Mødested for, 12.
Udnævnelse af medlemmer .til,
201 f., 211 ff.
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Nyboder, salg af grund fra, 193.
Pensionslov, udkast til, 84.
Pensionslov for dc militære under
klasser, forslag om, 60, 62, 75.
Provisoriske love, udstedelse af,
244 f.
Reedtz, Holger, sendelse til War
schau, 297.
Rigsdagen:
Forlængelse af samlingen, 58, 78.
Hjemsendelse af, 206.
Indkaldelse af, 5, 8.
Åbning af, 14.
Rigsdagsvalget i Skive, uregelmæssig
heder ved, 29.
Skjoldenæsholms godsforhold, under
søgelse af, 48.
Slesvig:
Flygtningenes modtagelse i, 195.
Statistiske tabeller om jordfordelin
gen, 25.
Udlandets syn på den danske rege
ring, 259.
Udskrivning af heste til hæren, 57 f.
Vestkysten, undersøgelse af, 319.
Veterinært sundhedsråd, oprettelse
af, 313.
Ørsted, H. C.:
Sommerbolig til, 5 f.
Scheel, A. W., justitsminister:
Armé-enhed for hele monarkiet,
367 f., 477, 180 f., 502 f.
Bestallingsgebyrer, lovforslag om,
515.
Branddirektørdistrikterne, deling af,
594 f.
Delong:
Barontitlens udvidelse til hans
mandlige efterkommere, 610.
Dommerkorn, erstatning for, lovfor
slag om, 599 f.
Døvstummeinstitutet for hertugdøm
merne, 472 f.
Dåreanstalten for hertugdømmerne,
472 f.
42*
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Erklæringers meddelelse til ansøgere
og klagere, lovforslag om, 593.
Erstatning for tab af bagage og heste,
lovforslag om, 611.
Færøerne:
Anordningers udvidelse til, 534,
618 f.
Gammelholm, marinens fraflytning
fra, 415.
Holsten :
Minister for, 587.
Pacificering af, 359 f.
Indfødsret for hele monarkiet, 365 f.,
458.
Island :
Tiltale mod islandske embeds
mænd, 450.
Lønningslov for ministerialembedsmænd, 436 f.
Ministergage, størrelsen af, 436 f.,
450 f.
Ministerskifte, 613.
Monarkiet, plan for nyordning af,
359 f., 365-68, 377 f., 380, 383, 386,
390 f., 395, 401 f., 405 ff., 457 f.,
460 f., 464, 467-70, 472 ff., 477,
480 f., 493 f., 498, 502 f., 509 f., 512,
540, 551 f., 568, 571, 575, 613, 615.
Nationalbankens seddelprivilegium,
559.
Notabelforsamlingen :
Betænkning fra, 365-68, 377 f., 380,
383, 386, 390 f., 395, 401 f., 405 ff.
457 f., 460 f., 464, 467-70, 472 ff.,
477, 480 f., 493 f., 498, 502 f.,
509 f.
Ridderskabet:
Adresse fra, 444.
Rigsdagen:
Udenrigske forhold, regerings
erklæring om, 586.
Rigsretten, lovforslag om, 517.
Scheel, L. N.:
Trykning af pjecer, udarbejdet af,
424 f., 429 f., 569 f.
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Slesvig:
Landdag for, 390 f., 395.
Minister for, 390, 587.
Sprogforholdene i, 391, 395, 468 f.
Statsrådet:
Holstenske sagers afgørelse i, 413.
Protest mod afstemning i, 487.
Straffeanstalten i Glückstadt, 472 f.
Sundhedsfarlige næringsvejes forlæg
gelse udenfor København, lovfor
slag om, 535.
Toldgrænser, fastlæggelse af, 377 f.
Tronfølgespørgsmålet, 339 f., 342.
Tugt- og forbedringshuset på Møn,
kollektpenge til, 588.
Udskrivning, lovforslag om, 382.
Udskrivning til søkrigstjeneste, 585.
Universitetet i Kiel, 401, 472.
Værnepligt, lovforslag om, 596.

Domæneejendommes afhændelse, lov
forslag om, 123, 517.
Dødsdom, stadfæstelse af, 65.
Døvstummeinstitutet for hertugdøm
merne, 473.
Dåreanstalten for hertugdømmerne,
473.
Egense kloster, erstatning til, 303.
Ejdcrkanalen, 400 f.
Embedsmænd, diæter for, 597.
Enkeforsørgelse, lovforslag om, 15,
20, 86.
Erstatning for tab af bagage og heste,
lovforslag om, 611.
Fattighuse, jord til, 74.
Finansloven, 206, 213, 507, 597, 599.
Finansminister, udnævnelse af mid
lertidig, 120.
Fonds, separate, inddragelse i stats
kassen, 261 f.
Sponneck, Wilhelm, finansminister:
Forbundskommissæren i Holsten:
Instruks for, 61.
Amnesti, udstedelse af, 276, 281.
Amtsforvalteres gagering, lovforslag
Forstærkningsmandskab, indkaldelse
af, 77 f., 88.
om, 20 f., 170.
Amtsrådenes sammensætning, lovfor Frederiksgave, køb af, 425 f., 515.
Færøerne:
slag om, 159 f.
Apanagelov, udkast til, 20.
Anordningers udvidelse til, 534 f.
Rigsdagsvalg på, 27.
Apanager, udbetaling af, 603 f.
Armé-enhed for hele monarkiet, 373 f., Fæstes overgang til selveje, lovforslag
om, 171, 184 f.
476 ff., 480 f., 503 f.
Aviser, støtte til regeringsvenlige,
Gageforskud, 316, 515.
Gammelholm, marinens fraflytning
230 f., 600.
fra, 414 f.
Bestallingsgebyrer, lovforslag om,
Gefion, fregatten:
514 f.
Bortfjernelse af, 45.
Borgervæbningen i København, lov
Gradmålingen, videreførelse af ar
forslag om, 36-39.
bejdet med, 173.
Brandforsikringsanstalterne i hertug
Guvernørposten i Vestindien, besæt
dømmerne, 471.
telse af, 80, 88 f., 102.
Bøndergods under len og stamhuse,
Hald hovedgård, køb af, 72, 89.
afhændelse af, 66.
Hamborgske blade, forbud imod,
Dampskibsfarten på Kiel, 174, 300,
249 f., 254 f.
302.
Hambro, C., udnævnelse til baron,
Dimission, ønske om:
234.
Udenrigsminister Reedtz’es, 329.
Handel på fremmede verdensdele,
Dirckinck, kaptajn, overfald på,
lovforslag om, 585
171 f.
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Havneafgifter, refusion af, 357, 517.
Herlufsholm :
Bestyrelsen af, 312, 318.
Holsten :
Civilregeringen i, 299, 398.
Flag på holstenske skibe, 182, 188.
Kommissær, udsendelse af, 119.
Pacificering af, 19, 71 f., 79, 88,
104 f., 303, 360 f.
Postforholdene i, 165.
Referat for kongen af holstenske
sager, 253 f.
Toldforholdene i, 28.
Tyske troppers tilbagetrækning
fra, 233.
Hæren:
Omorganisation af, 176.
Reduktion af, 175.
Indfødsret, lovforslag om, 52.
Indfødsret for hele monarkiet, 366,
458.
Indkomstskat, indførelse af, 7, 21, 43,
202, 451-54, 507 f., 584.
Invalidelov, forslag om, 56, 60, 62,
177 ff.
Island:
Forfatning for, 239, 271 f.
Handel og skibsfart, lovforslag om,
242 ff.
Jagtlovgivning, udkast til, 57, 63 f.
Jernbanen Roskilde-Korsør :
Rentegaranti for, 584.
Kanaltolden, 165, 176, 447 f., 589 f.
Karantæne, ophævelse af, 508.
Koloniallov, udkast til, 560.
Kolonisterne på Alheden, overgang
til selvejendom, 601.
Kommunalforfatning, lovforslag om,
55.
Kongen:
Protest mod kgl. resolution om
pension, 33.
Konsumtionsafgiften, afskaffelse af,
7, 20 f.
Kreditbeviser, udstedelse af, 63.
Krigsministeriet, budget for, 451 f.

661

Krigsskat, lovgivning om, 7, 20 f.
Lov- og ministerialtidende, udgivelse
af, 30 f., 106.
Lønningslov for ministerialcmbedsmænd, 417, 433-36.
Marinen :
Budget for, 439 ff.
Omorganisation af, 176, 304, 541.
Togt til Middelhavet, 440 f.
Ministergage, størrelsen af, 20, 348 ff.,
433 f., 451.
Ministerialbude, lønningsreglement
for, 597.
Ministerskifte, 295, 329, 486 f.
Moltke, Carl, sendelse til Warschau,
285, 288.
Monarkiet, plan for nyordning af, 93100, 106, 108 f., 111-15, 118, 121,
161-66, 168 ff., 198, 360 f., 366,
373 f., 378 f., 380 f., 383 f., 386-89,
390 ff., 394, 396, 400-04, 407 f., 411,
457-61, 464, 471-74, 476 ff., 480 f.,
491 ff., 496 f., 503 f., 510, 512, 529 f.,
532, 538 f., 543 f., 547 f., 555, 572,
575.
Nationalbankens seddelprivilegium,
558 f.
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