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FORORD
Nærværende bind af “Statsrådets Forhandlinger« indeholder refe
ratet af gehejmestatsrådets forhandlinger i perioden 8. dec. 1859-29.
dec. 1862. Bindet dækker således C. E. Rottwitts ministerium 1859-60
og den første del af C. C. Halls 2. ministerium 1860-62. Endvidere of
fentliggøres forhandlingerne i de 6 ministerkonferencer, der afholdtes
under C. C. Halls 2. ministerium i årene 1860-62. Om ministerkonfe
rencerne se forordet til bd. VII. Ligesom ved de foregående bind er der
foretaget et fuldstændigt optryk af protokollernes indhold.
Med hensyn til den tekniske opstilling har man fulgt de i tidligere
bind anvendte principper, og der henvises til den nærmere redegørelse
i indledning og forord til bind I. Teksten er som sædvanlig gengivet
ord- og bogstavret, idet man dog har tilladt sig at rette inkonsekvenser
og vitterlige skrivefejl. En vis soignering af teksten har ligeledes fundet
sted. Det gælder navnlig de tyske tekster. Ved korrekturlæsningen af
disse har registrator Niels Rickelt ved det sjællandske landsarkiv assi
steret, og jeg vil gerne på dette sted takke for modtagen værdifuld
hjælp.
Ligesom tilfældet har været med bind I—VII, har rigsarkivaren og
statsrådssekretæren haft tilsyn med udgivelsen af dette bind.
København, den 1. marts 1968.

Harald Jørgensen.

Statsrådets forhandlinger
8. december 1859-25. januar 1860
C. E. Rotwitts ministerium

Medlemmer af ministeriet C. E. Rotwitt (21/2 1859-2Ï/2 1860)
var følgende:

Konseilspræsident: amtmand Carl Edvard Rotwitt indtil 8. fe
bruar 1860; derefter udenrigsminister Carl Frederik Axel Bror Bli
xen-Finecke - udenrigsminister: baron, stamhusbesidder Carl Frede
rik Axel Bror Blixen-Finecke - finansminister: godsejer Regnar
Westenholz - minister for kirke- og undervisningsvæsen: skoledirek
tør Vilhelm August Borgen - justitsminister: konseilspræsident
Carl Edvard Rotwitt indtil 8. februar 1860; derefter indenrigsmini
ster Johan Christian Jessen - indenrigsminister: borgmester og by
foged Johan Christian Jessen - krigsminister: generalinspektør over
infanteriet Hans Nicolai Thestrup - marineminister: krigsminister
Hans Nicolai Thestrup - minister for Slesvig: udenrigsminister Carl
Frederik Axel Bror Blixen-Finecke - Minister for Holsten og Lauen
borg: konseilspræsident Carl Edvard Rotwitt indtil 8. februar 1860;
derefter finansminister Regnar Westenholz.
Forhandlingerne for perioden 8. dec. 1859 - 25. januar 1860 er
indført i den i Statsrådets Forhandlinger, bd. VII, s. 151-52 be
skrevne protokol, pag. 317-365.

Møde i geheimestatsrådet torsdag d. 8. december 1859.

Aar 1859, Torsdagen den 8de December, var det Geheime-Statsraad forsamlet paa Frederiksborg Slot under Hans Majestæt Kon
gens allerhøieste Præsidium.
Det tilførtes Protokollen, at Hans Majestæt under 2den dennes
har i Naade entlediget samtlige Ministre, efter deres derom aller
underdanigst indgivne Ansøgninger, fra de dem allernaadigst betro
ede Ministerposter, nemlig:
Hans Excellence Conseilspræsident og Udenrigsminister, Lie. juris
Hall, Storkors af Dannebrogen og Dannebrogsmand. Hans Excellence
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Marineminister, Commandeur i Søetaten, Kammerherre Michelsen,
Storkors af Dannebrogen og Dannebrogsmand. Hans Excellence Ju
stitsminister Simony, Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogs
mand. Hans Excellence Krigsminister, Oberst à la suite i General
staben v. Lundbye, Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand.
Hans Excellence Minister ad interim for Hertugdømmerne Holsten
og Lauenborg, Kammerherre Unsgaard, Storkors af Dannebrogen og
Dannebrogsmand. Hans Excellence Minister for Hertugdømmet Sles
vig, Kammerherre Wolfhagen, Commandeur af Dannebrogen. Hans
Excellence Indenrigsminister, Lie. juris Krieger, Commandeur af
Dannebrogen. Hans Excellence Minister for Kirke- og Undervisnings
væsenet, Biskop, Dr. philos. Monrad, Commandeur af Dannebrogen
og Dannebrogsmand. Hans Excellence Finantsminister, Dr. med.
Fenger, Ridder af Dannebrogen.
Endvidere tilførtes Protokollen, at Hans Majestæt ligeledes under
2den dennes allernaadigst har udnævnt:
Amtmand over Frederiksborg Amt, Kammerherre Carl Edvard
Rotwitt, Ridder af Dannebrogen og Dannebrogsmand til Conseilspræsident samt tillige til Justitsminister for Kongeriget Danmark og
Minister ad interim for Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg.
Gcneralinspecteur over Infanteriet og Medlem af den raadgivende
Committé under Krigsministeriet, Generalmajor Hans Nicolai v. Thestrup, Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand, til Krigs
minister for hele Monarkiet og tillige til Marineminister ad interim
for hele Monarkiet. Borgermester og Byfoged samt By- og Raadstueskriver i Horsens, Kammerherre Johan Christian v. Jessen, Ridder af
Dannebrogen, til Indenrigsminister for Kongeriget Danmark. Etatsraad Regnar Westenholz til Mattrup, Ridder af Dannebrogen og Dan
nebrogsmand, til Finantsminister ad interim for hele Monarkiet.
Carl Frederik Axel Bror Baron v. Blixen-Finecke til Dallund, Ridder
af Dannebrogen, til Udenrigsminister for hele Monarkiet samt tillige
til Minister ad interim for Hertugdømmet Slesvig. Skolcdirecteur i
Kjøbenhavn, Professor Vilhelm August Borgen, Ridder af Dannebro
gen, til Minister for Kirke- og Undervisningsvæsenet i Kongeriget
Danmark.
Samtlige nyudnævnte Ministre vare tilstede og indtoge deres
Pladser i det Gehcime-Statsraad.
Conseilspræsidenten [Rotwitt] refererede en allerunderdanigst
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Forestilling, hvori indstilles, at Deres Majestæt allernaadigst maatte
behage at oprette et Statholderskab i Hertugdømmet Holsten, samt
dertil lige allernaadigst at udnævne Hans Kongelige Høihed Prinds
Christian til Danmark, med den nærmere Instruction, som Deres
Majestæt i det Geheime-Statsraad allernaadigst nærmere maatte be
stemme.
Hans Majestæt Kongen yttrede, at det, da Allerhøistsamme ikke
personlig kan være tilstede i Holsten, saatidt han gjerne vilde, længe
havde været hans Agt at gjøre, hvad Ministeriet nu havde allerunder
danigst foreslaaet, og at Ministeriet var kommet ham i Forkjøbet
hermed. Hans Majestæt vidste nu ikke, om Hans Kongelige Høihed
Prinds Christian maatte have noget imod det Paatænkte. Allerhøist
samme vilde kun bemærke, at der aldrig kan være Spørgsmaal om,
at Hans Kongelige Høihed skal tage stadigt Ophold i Holsten, men at
det alene var Hans Majestæts Ønske, at Prindsen skulde være der
ovre 1, 2 eller 3 Maaneder om Aaret og have et fast Opholdssted i
Kiel, eller hvor Hans Kongelige Høihed ønskede det. Hans Majestæt
vilde nu spørge Hans Kongelige Høihed, om han har Lyst til at gaa
ind paa at blive Statholder i Holsten og Lauenborg, hvad Allerhøist
samme troede at ville være gavnligt for det Hele.
Hans Kgl. Høihed Prinds Christian maatte meget erkjende den
Naade, som Hans Majestæt ved denne Lejlighed beviste ham, men
han troede det dog kun lidet stemmende med den Stilling, han ind
tager som Prinds til Danmark, at han, der i denne Stilling staar alle
Landsdele lige nær, træder i det særlige Forhold til Holsten og Lauen
borg, som den i Forslag bragte Udnævnelse for ham gaar ud paa.
Han maatte navnlig ogsaa specielt fremhæve, at han i sin Stilling
som Prinds til Danmark finder en absolut Nødvendighed for, at hans
Børn opdrages herovre paa dansk, og en Skilsmisse fra sin Familie
vilde være ham haard.
Hans Majestæt Kongen vilde kun erindre Hans Kongelige Høihed
om, at den ham tiltænkte Stilling vilde være aldeles tilsvarende til
den, som Allerhøistsamme, inden ham besteg Thronen, havde havt
som Gouverneur i Fyn. Allerhøistsamme havde der i denne Egenskab
kun havt sit Forretningssted, ikke sit stadige Opholdssted, Odense;
andet var der heller ikke Tale om, naar Prindsen nu skulde gaa som
Statholder til Holsten i Hans Majestæts Navn, og dette skulde ikke
være som et Slags Exil for ham.
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Hans Kgl. Høihed Prinds Christian yttrede, at sin Konges Befa
linger fulgte han, hvorhen han saa skulde gaa, men han kunde ikke
nægte, at han helst vilde være fritagen for det Hverv, som Hans Ma
jestæt ved nærværende Ledighed har tiltænkt ham.
Hans Kgl. Høihed Arveprindsen frygtede for, at det i Længden
vilde skade Prinds Christian, hvis han blev udnævnt til Statholder i
Holsten og Lauenborg, og at den hele Foranstaltning vilde have til
følge, at man, naar nogen Tid var gaaet, vilde sige, at Prindsen var
tydsk, og at hans Børn bleve fortydskede. Skulde en saadan Post som
Statholder i Holsten og Lauenborg besættes, saa var det meget bedre,
at dertil blev taget en høi Embedsmand; Prindserne maatte dog blive
herovre. Hvad der i sin Tid fandt Sted med Hensyn til Gouverneur
posten i Fyn, var noget ganske andet end det, hvorom Talen nu
her er.
Hans Kgl. Høihed Prinds Christian maatte yderligere bemærke,
at hvis Hans Majestæt havde havt Sønner, turde det maaske have
været rimeligt, at en af dem var bleven beklædt med den Post, som
nu var Hans Kgl. Høihed tiltænkt; men det var nu desværre ikke Til
fældet, og for Hans Kgl. Høihed vilde det være meget vanskeligere at
udfylde en saadan Stilling, end det vilde have været for en Søn af
Hans Majestæt.
Hans Kgl. Høihed Arveprindsen maatte endnu til sit tidligere
Yttrede føie, at, medens vi have en Helstat, den paatænkte Foran
staltning let vil kunne give Anledning til, at det Hele bliver mere
delt, og at den let kan lede Tanken hen paa en Eiderpolitik, som vist
Ingen har tænkt paa ved det foreliggende Forslag.
Conseils præsidenten [Rotwitt] bemærkede, at Ministeriets Tan
ke ved den allerunderdanigst i Forslag bragte Foranstaltning har,
ved Siden af det i den refererede Forestilling Udviklede, været ligeoverfor Europa at give et aldeles éclatant Bevis paa, at Hans Majestæt
Kongen omfatter med samme Kjærlighed Holsten som hele det øvrige
Land. Et saadant Bevis er Ministeriet overbevist om, at det vil være,
naar Hans Majestæt anmoder den tilkommende Thronfølger om at
gaa som Statholder til Holsten, og denne Foranstaltning vil blive et
Værn mod den Tanke, at man à tout prix vil skille sig ved Holsten
for at constituere en anden Stat. Han kunde ikke se, hvorledes For
anstaltningen skulde kunne lede til nogen berettiget Tanke om Søndersplittelse, da lignende Foranstaltninger jo tidligere havde været
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bragte til Udførelse og det navnlig ogsaa i Fyn, hvor baade Hans
Majestæts høisalige Fader og Hans Majestæt selv havde været Gouverneurer. Hvad angik de Ubehageligheder, som den foreslaaede Stil
ling skulde, med Hensyn til Sigtelse for Tydskhed, give Hans Kgl.
Høihed Prinds Christian ligeoverfor det danske Folk, da troede Conseilspræsidenten, at Hans Kgl. Høiheds tidligere Liv tilstrækkeligt
har beskyttet og vil beskytte Hans Kgl. Høihed mod hver Anke i saa
Henseende. Det er ikke glemt i Kjøbenhavn, han var selv der tilstede
og saa den Begeistring, der viste sig, da Hans Kgl. Høihed hin Dag i
Spidsen for Garden drog ud af Vesterport; og den Maade, hvorpaa
Hans Kgl. Høihed opdrager sine Børn, er for alle veltænkende et Be
vis paa, at Hans Kgl. Høiheds Hjerte er i Danmark. Den Slags Minder
glemmes ikke.
At der forresten vil kunne være Inconvenientser for Hans Kgl.
Høihed ved at overtage den omhandlede Post, erkj endte Conseilspræsidenten, men han maatte derved erindre, at der, saaledes som af
Hans Majestæt allerede fremhævet, ikke kan være Tale om noget
stedseværende Ophold i Holsten for Hans Kgl. Høihed, og han maatte
derhos tillige henlede Hans Kgl. Høiheds Opmærksomhed paa den
Ledighed, der netop for den, som maa sætte Pris paa ogsaa at vinde
Holstenernes Kjærlighed, vil være given hertil i den foreslaaede
Stilling.
Hans Kgl, Høihed Prinds Christian følte sig meget smigret ved
de venlige Følelser, som Conseilspræsidenten havde udtalt, men han
vilde dog regne det til særlig Kongelig Naade, om Hans Majestæt
ialtfald vilde give ham nogen Tid til Betænkning, inden der tages
Beslutning.
Udenrigsministeren [Blixen-Finecke] troede at burde henlede
Opmærksomheden paa, at den allerunderdanigst refererede Forestil
ling slutter med det Forbehold, at der først i et senere GeheimeStatsraads-Møde skal tages nærmere Bestemmelse om den Instruc
tion, der vil være at give Hans Kgl. Høihed Prinds Christian med
Hensyn til den foreslaaede Statholderpost; ved dette Forbehold an
tog han, at Hans Kgl. Høihed maatte føle sig beroliget. Han kunde
nemlig godt forstaa og levende sætte sig ind i de Betænkeligheder,
som Hans Kgl. Høihed idag havde udtalt. For Hans Kgl. Høihed
maatte enhver Foranstaltning, hvorved det med Hensyn til ham og
hans Familie maatte kunne siges, at, for at bruge et billedligt Ud-
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tryk, Træet blev omplantet fra dansk Jordbund til tydsk, være et af
de betænkeligste Skridt. Men det, som Hans Majestæt og Ministeriet
har tænkt sig ved den foreslaaede Foranstaltning, er noget ganske
andet: det har ikke været Tanken, at Træet skulde omplantes, men
at det fremdeles skulde voxe her i dansk Jordbund. Hvad der for
Udenrigsministeren har ved den hele Foranstaltning stillet sig som
den vigtigste Betragtning er, at Holstenerne have den Forestilling,
om med Ret eller Uret, skulde han ikke nu indlade sig paa, at de her
ere saa lidet repræsenterede. Vel har Hans Kgl. Høihed Prinds Chri
stian idag sagt, at han ved sin Stilling staar alle Landsdele lige nær,
og ganske vist have jo alle Medlemmerne af det Geheime-Statsraad
deres Tanker henvendte paa alle Dele af Monarkiet; men for en saadan Landsdel, som betragter sig forurettet, maatte det dog indeholde
den største Garanti, at det netop blev den tilkommende Thronfølger,
som skulde have sit Øie særlig fæstet paa denne Landsdel, og Hol
stenerne vilde opfatte dette som et nyt Bevis paa den Kongelige
Naade.
Hvad angik Hans Kgl. Høihed Arveprindsens Yttringer om, at
der i den foreslaaede Foranstaltning skulde ligge en Antydning af
Udsondring, saa maatte Udenrigsministeren gjøre opmærksom paa,
at Fyn, hvor, som allerede oftere nævnt, en lignende Foranstaltning
tidligere har været bragt til Udførelse, derfor dog aldrig er blevet
betragtet som udsondret af det danske Monarki. Ogsaa i det øvrige
Europa er det ikke uden Exempel, at der er oprettet Statholderpos
ter netop overfor Landsdele, som særlig frygte for at være foruret
tede. Dronningen af England har saaledes en Vicekonge i Irland;
ingen vil dog falde paa at sige, at Irland er udsondret af det engelske
Monarki, og man har netop troet, at den Foranstaltning og Vicekon
gens Ophold i Dublin er et af de stærkeste Baand, just som person
ligt Baand, til at holde det Hele sammen.
Forsaavidt Hans Kgl. Høihed Prinds Christian havde sine Betæn
keligheder ved den foreslaaede Udnævnelse, Betænkeligheder, som
Udenrigsministeren, hvad han allerede eengang havde yttret, godt
kunde forstaa, da det for Hans Kgl. Høihed er vigtigt, at der ikke
sker noget, der paa nogen Maade kan rokke det Baand, som heldigvis
finder Sted mellem Hans Kgl. Høihed og det danske Folk, da maatte
Udenrigsministeren gjentagende udtale, at han tror, at Hans Kgl.
Høihed kan være beroliget ved det i den foreliggende Indstilling
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tagne Forbehold af nærmere endelig Bestemmelse i det GeheimeStatsraad. Naar Hans Majestæt allernaadigst bifalder Indstillingen,
saa er det ikke andet, end at Planen er bifaldt og Hans Kgl. Høihed
designeret, alt det nærmere er forbeholdt senere Bestemmelse i Geheime-Statsraadet, og deri ligger en Betryggelse for Hans Kgl. Høihed.
Hvad der isærdeleshed gjør, at Udenrigsministeren lægger saa
stor Vægt paa den allerunderdanigst tilraadede Foranstaltning, er,
at naar de Forhandlinger, som nu ere indledede med det tydske For
bund, glippe, det være sig af den ene eller den anden Grund, saa er
det givet, at der maa kommes til nye Forhandlinger, de kunne blive
glædelige, de kunne blive sørgelige, men det er i hvert Fald ikke umu
ligt, at Forbundet kan forsøge at ville ved Trudsel om Execution
gjøre sin Villie gjældende. Det Middel har allerede eengang været an
vendt, og en nær Følge deraf var det betydende Skridt, hvorved Fæl
ledsforfatningen ophævedes for Holsten og Lauenborgs Vedkom
mende. Skulde Forbundet nu igjen paany ville true, da kunde Uden
rigsministeren ikke forestille sig noget kraftigere Middel imod, at
Forbundet skulde komme til at fatte Beslutning om Execution, end
at Executionen maatte udføres mod en Landsdel, som styredes af en
Thronen nærstaaende Prinds; det vilde, om han saa maatte sige,
være et Skjold imod, at en slig Beslutning toges, naar en saadan
Prinds til den Tid styrede Holsten. Maaske vilde man indvende, at
det da ialtfald var tidsnok, naar Tiden saa nær var, at sende Prindsen som Statholder til Holsten, men Udenrigsministeren maatte her
til erindre, at et saadant Skridt da ikke vilde have den Betydning,
som naar Prindsen alt længere havde staaet i den paagjældende
Stilling.
Det var de af Udenrigsministeren saaledes fremhævede Betragt
ninger, som havde bevæget ham til allerunderdanigst at tilraade den
foreliggende Indstilling, idet han ikke vilde have vovet at give dette
sit ansvarlige Raad, naar det ikke i Indstillingen udtrykkeligt var
sagt, at den nærmere Bestemmelse skulde være forbeholdt senere
Beslutning i det Geheime-Statsraad, thi deri saa han en Sikkring for
de Interesser, som Hans Kgl. Høihed Prinds Christian af berettigede
Hensyn til sig selv og sin Familie maatte gjøre gjældende.
Indenrigsministeren [Jessen] bemærkede, at da den foreliggende
Sag havde været under Omventilation mellem Ministrene, var det
ogsaa den Betænkelighed, som for ham havde gjort sig gjældende,
2
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at den paatænkte Foranstaltning muligt vilde hos det dansk-natio
nale Parti svække den Kjærlighed og Tillid, som Hans Kgl. Høihed
Prinds Christian har vidst at erhverve sig. Naar han imidlertid alli
gevel var gaaet ind paa med sine Colleger at tilraade Foranstaltnin
gen, saa var det netop, fordi der i det i Indstillingen tagne Forbehold
om nærmere senere Bestemmelse af Instructionen for Hans Kgl. Høi
hed som Statholder ligger enhver fremtidig Mulighed for Sagens
Ordning, og fordi navnlig ved dette Forbehold er givet den Betryg
gelse, at Pressen kan komme til at yttre sig om Sagen, og at man
saaledes derigjennem paa den sikkreste Maade kan faa at vide, hvor
ledes den foreslaaede Besættelse af den paagjældende Post vil blive
optagen heri Landet. Naar da saa nogen Tid er gaaet, vil Ministeriet,
ved Sagens fornyede Foretagelse i det Geheime-Statsraad, kunne tage
Hensyn til, hvad der imidlertid er fremkommet; og han kunde der
for ikke se, at der nu kan være nogen Betænkelighed for Hans Kgl.
Høihed Prinds Christian ved den blotte Modtagelse af den paagjæl
dende Post.
Krigsministeren [Thestrup], Finantsministeren [Westenholz] og
Ministeren for Kirke- og Undervisningsvæsenet [Borgen] erklærede,
paa dertil af Hans Majestæt given Anledning, at de ganske tiltraadtc
den foreliggende allerunderdanigste Indstilling.
Hans Majestæt Kongen yttrede derefter, at Hans Kgl. Høihed
Prinds Christian nu saa, at det er hele Ministeriets Ønske, som det er
Allerhøistsammes eget, at den omhandlede Foranstaltning træffes, og
Hans Kgl. Høihed vilde derfor tillade, at Hans Majestæt herved ud
nævnte ham til Statholder i Holsten og Lauenborg. Hvad der i saa
Henseende nærmere vilde være at foretage, vilde Hans Kgl. Høihed
overlade til sin Herre og Konge, og Hans Kgl. Høihed kunde være
overbevist om, at Hans Majestæt derved skal tage alle de Hensyn til
ham og hans Familie, som kunne forenes med Landets Tarv.
Hans Kgl. Høihed Prinds Christian var uendelig taknemmelig for
den Naade, som Hans Majestæt viste ham, men han vilde dog tillade
sig at gjentage sin tidligere Bøn og bede om 8 Dages Betænkningstid.
Hans Majestæt Kongen troede nok at turde lægge det paagjældende
Hverv paa Hans Kgl. Høiheds Skuldre.
Hans Kgl. Høihed Prinds Christian yttrede, at siden Hans Maje
stæt havde havt den Naade at udnævne ham i den omhandlede Post,
var han naturligvis forpligtet til at modtage den, men han haabede,
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at det samlede Ministerium vilde tage sig til Minde, at hans Udnæv
nelse ikke var sket med hans Ønske, og at Ministeriet er ansvarlig for
de Følger, som dette Skridt vil kunne have for Landet.
Hans Majestæt Kongen yttrede, at det Ansvar skulde Allerhøist
samme tage paa sig.
Justitsministeren [Rotwitt] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling, hvorved Udkast til Justitsministeriets Budget for 1860/61
forelægges til allerhøiesle Approbation.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt al
lernaadigst, at det allerunderdanigst forelagte Udkast til Justitsmi
nisteriets Budget for Finantsaaret fra 1ste April 1860 til 31te Marts
1861 optages paa det Forslag til Finantslov, som for det nævnte Finantsaar bliver at forelægge den under 3die f.M. sammentraadtc Rigs
dag; at paa Contoen for overordentlige Statsudgifter i bemeldte Fi
nantslov maa opføres de i den refererede Forestilling nævnte 138,710
Rd., og at de i Forestillingen nævnte Indtægter for Straffeanstalterne
samt for Island og Færøerne maa opføres blandt Kongeriget Danmarks
særlige Indtægter.
Justitsministeren [Rotwitt] refererede dernæst 3 allerunderda
nigste Forestillinger, hvorved forelægges respektive følgende 3 Lov
udkast, nemlig:
1) Udkast til Lov angaaende Brændevinshandel og Brændevinsudskjænkning paa Færøerne.
2) Udkast til Lov om Straffen for Løsgjængeri og Betleri.
3) Udkast til Lov angaaende nogle Forandringer i Henseende til Tje
nesten i Bornholms Milice.
I Overensstemmelse med Indstillingerne bleve alle disse 3 Lovud
kast allernaadigst approberede til Forelæggelse for den nu forsamlede
Rigsdag.
Fremdeles refererede Justitsministeren [Rotwitt] en allerunder
danigst Forestilling angaaende Strafformildelse for Sadelmagerme
ster Hermann Meyer Schultz, dennes Hustru Birthe Pedersdatter og
Smedemester Schultz’s Hustru, Ane Christine Mathiesen, alle af
Assens.
Overensstemmende med Indstillingen bleve de Sadelmagermester
Hermann Meyer Schultz, dennes Hustru Birthe Pedersdatter og Sme
demester Schultz’s Hustru Ane Christine Mathiesen, alle af Assens for
deres Forhold med Hensyn til nogle fornævnte Sadelmagermester
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Schultz’s og Hustrues Fallitbo tilhørende Sengklæder i Medfør af For
ordningen af Ilte April 1840 § 54, 1ste Membrum, for førstnævntes
Vedkommende sammenholdt med §§ 77 og 21 og for sidstnævntes
med §§ 77 og 22, ved Høiesterets Dom af 19de f.M., ifundne Straffe
af resp. 2 X 5, 2 X 5 og 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød, af Hans
Majestæt allernaadigst formildede derhen, at de hensættes i Fængsel
paa sædvanlig Fangekost, de tvende førstnævnte i 20 Dage og sidst
nævnte i 10 Dage.
Videre refererede Justitsministeren [Rotwitt] en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Strafformildelse for Tjenestekarlene Ni
colai Nielsen og Peder Nielsen af Sørup, idet han allerunderdanigst
indstillede, at den Tjenestekarlene Nicolai Nielsen og Peder Nielsen
af Sørup under Frederiksborg Amt for voldeligt Overfald, i Henhold
til Forordningen 4de October 1833 §§ 3, 4, 6 og 13 ved Høiesterets
Dom af 10de f.M. ifundne Straf af 1 Aars Forbedringshusarbeide maa
eftergives dem, mod at de hensættes til Fængsel paa Vand og Brød
i 6 Gange 5 Dage hver.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling, dog saaledes, at Straffen nedsættes til 4 Gange 5 Dages Fængsel paa Vand og
Brød for hver af de tvende paagjældende.
Justitsministeren [Rotwitt] refererede derpaa en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Strafformildelse for Snedkermester Lars
Nielsen af Korsør.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at eftergive Snedkermester Lars Nielsen af Korsør den
ham ved Høiesterets Dom af 12te f.M. for voldeligt Overfald paa Dagleier Peter Olufmølle, i Henhold til Forordningen 4de October 1833 §§
3, 6 og 12, idømte Straf af Forbedringshusarbeide i 2 Aar, imod at
han hensættes i Fængsel paa Vand og Brød i 6 Gange 5 Dage.
Justitsministeren [Rotwitt] refererede derefter en allerunderda
nigst Forestilling om Tilladelse for Besidderen af Stamhuset Hinds
gavl til paa Stamhusets Revenuer at optage et Laan stort 12.000 Rd.,
idet han allerunderdanigst indstillede, at det allernaadigst maa tilla
des Besidderen af Stamhuset Hindsgavl, Hofjægermester Niels Basse
Fønss, til Dækning af en Del af Omkostningerne ved Gjenopførelsen
af Hovedgaarden Hindsgavls afbrændte Ladebygninger m.m. at optage
et Laan af 12.000 Rd. paa Stamhusets Revenuer, imod:
1) At Laanet i hver af de halvaarlige Omslagsterminer, 1ste Gang
i Ilte December Termin 1860, afdrages med 750 Rd.
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At det efter Udløbet af hver Termin godtgjøres for Justitsministe
riet, at Afdraget har fundet Sted, og
3) At den Besidderen ved de allerhøieste Bevillinger af 19de Decem
ber 1855 og 13de December 1856 midlertidigt indrømmede Frita
gelse for at erlægge det tidligere fastsatte Afdrag af 1000 Rd. aarlig paa den Stamhuset nu paahvilende Gjæld fremdeles vedbliver,
indtil det ovenomhandlede nye Laan er afbetalt, hvorimod, naar
dette er sket, fornævnte Afdrag af 1000 Rd. aarlig paany bliver
at erlægge.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Rotwitt] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Oprettelsen af et Apothek ved Gribsvad under
Odense Amt, idet han allerunderdanigst indstillede:
1) At der ved Gribsvad under Odense Amt maa oprettes et nyt selv
stændigt Apothek med samme Handelsret, som ved Forordningen
4de December 1672 § 18 er hjemlet Kjøbstadapothekerne, samt
iøvrigt under de ved allerhøieste Resolution af 23de December 1842
bestemte Vilkaar.
2) At det i Bevillingen betinges, at denne skal træde ud af Kraft,
saafremt Bevillingshaveren ikke inden 1 Aar fra Bevillingens Dato
maatte have tilendebragt Apothekets Anlæg og Indretning, eller
saafremt han ikke maatte opfylde den ham efter Lovgivningen paa
hvilende Forpligtelse at holde en examineret Medhjælper.
3) At den Recognition, som den, hvem den nye Apothekerbevilling
maatte forundes, overensstemmende med Plakat 28de Juli 1845 vil
have at erlægge, maa bestemmes til 400 Rd., og
4) At det paalægges den eventuelle Bevillingshaver selv at afholde
den Trediedel af de med Apothekets aarlige Visitation forbundne
Omkostninger, som ifølge Forordningen 8de Januar 1830 § 4 vilde
være at udrede af Amtets Kjøbstædcr, medens de øvrige to Trediedele i Overensstemmelse med bemeldte Lovbud blive at udrede af
Amtets Repartitionsfond.
Samtlige Indstillinger bleve allernaadigst bifaldte af Hans Maje
stæt.
Justitsministeren [Rotwitt] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Forbedringshusfange Carl Wilhelm Rudolph
Meyers Løsladelse af Straffeanstalten, idet han indstillede, at Carl
Wilhelm Rudolph Meyer, der ved den Kongelige Landsover- samt Hofog Stadsrets Dom af 3de November 1857 i Medfør af Forordningen af
2)
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lite April 1840 § 1 cfr. §§ 29 og 44, Analogien af sammes § 60 og
62, 1ste og 2det cfr. 3die Membrum, § 68 og § 75 er anset med Straf
af 3 Aars Forbedringshusarbeide og den 23de Januar f.A. er afleveret
til Straffeanstalten paa Christianshavn, maa løslades af bemeldte
Straffeanstalt mod, at han direkte fra samme udsendes af Landet,
samt paa Vilkaar, at han, saafremt han paany maatte indfinde sig her
i Riget, gjenindsættes i en Straffeanstalt for at udstaa den resterende
Straffetid.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Justitsministeren [Rotwitt] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Ophævelse af Ægteskabet mellem Skolelærer,
cand, theol. P. D. L. Feilberg og Johanne Louise Dorthea Feilberg,
født Hammerich.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at Ægteskabet mellem Skolelærer, cand, theol. Peter Didrik
Lacoppidan Feilberg af Lønborg under Ringkjøbing Amt, og Johanne
Louise Dorthea Feilberg, født Hammerich, maa være aldeles ophævet,
paa de ved en mellem dem den 2den Marts 1856 indgaaet Overens
komst vedtagne Vilkaar, og at Manden maa indgaa nyt Ægteskab.
Justitsministeren [Rotwitt] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Tilladelse for Besidderen af Stamhuset Enges
tofte til at anvende af Stamhusets Fideicommismidler et Beløb af
7000 Rd. til Bestridelse af Udgifterne ved Fuldførelse af Bygningerne
paa Hovedgaarden Engestofte og Opførelse af Bygninger ved Ottelundsgaard.
Overensstemmende med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at tillade Besidderen af Stamhuset Engestofte, Kammer
herre Jørgen Wichfeld, Ridder af Dannebrogen, til Bestridelse af Ud
gifterne ved Fuldførelse af Bygningerne paa Herregaarden Engestofte
og Opførelse af Bygninger ved Ottelundsgaard at anvende af Stam
husets Fideicommismidler et Beløb af 7000 Rd., paa Vilkaar:
1) At fornævnte Beløb i Forbindelse med det i den allerhøieste Bevil
ling af 15de Mai 1858 ommeldte Beløb af 25.000 Rd. tilbagebetales
Stamhuset ved aarlige Oplæg af 1280 Rd., Halvdelen i hver Om
slagstermin, første Gang i Juni Termin 1860.
2) At det ved Udløbet af hver Termin godtgjøres for Justitsministe
riet, at de fastsatte Oplæg have fundet Sted, og
3) At saafremt Oplægene ikke berigtiges i rette Tid en saa stor Del
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af Stamhusets Indtægter belægges med Seqvester, som behøves til
at dække det resterende Oplæg med Renter og Omkostninger.
Justitsministeren [Rotwitt] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Livsstrafs Eftergivelse for Arrestanten Niels Sø
rensen, idet han indstillede, at den Arrestanten Niels Sørensen ved
Høiesterets Dom af 2den f.M. for Blodskam i Henhold til D.L. 6-13-14
idømte Straf af at have sit Liv forbrudt allernaadigst maa cftergives
ham, imod at han hensættes til Forbedringshusarbeide i 1 Aar, og at
det paalægges ham, efter at han har udstaaet sin Straf, ikke at tage
Ophold nærmere ved sin Søster Ane Marie Sørensdatter, med hvem
han har begaaet den ommeldte Forbrydelse, end i en Afstand af 4 Mil.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Justitsministeren [Rotwitt] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Nedsættelse af en Forstanderskabet for ValløbyTaarnby Sogne idømt Mulkt, idet han indstillede, at den Forstander
skabet for Valløby-Taarnby Sogne under Præstø Amt ved Vallø Birks
Extrarets Dom af 22de September d.A. for begaaet Forsømmelse med
Hensyn til Berigtigelse af Lister over de Valgberettigede til Folkethinget i bemeldte Sogne, i Medfør af Valgloven af 16de Juni 1849 § 78
idømte Mulkt af 50 Rd. til Præstø Amts Fattigkasse maa nedsættes
til 10 Rd.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Rotwitt] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Skomager Danielsens frase
parerede Hustru Johanne Marie Nielsen, ogsaa kaldet Ane Marie Mor
tensen af Balle.
Overensstemmende med Indstillingen blev den Skomager Daniel
sens fraseparerede Hustru, Johanne Marie Nielsen, ogsaa kaldet Ane
Marie Mortensen af Balle under Randers Amt, ved Høiesterets Dom
af 28de f.M., for at have forfalsket, makuleret og udrevet et Blad af
sin Skudsmaalsbog, i Medfør af Forordningen Ilte April 1840 § 62,
2det Membrum, og § 79, 1ste og 2det Membrum, jfr. § 13 ifundne
Straf af Forbedringshusarbeide i 1 Aar hende allernaadigst eftergivet,
mod at hun hensættes i Fængsel paa Vand og Brød i 4 Gange 5 Dage.
Justitsministeren [Rotwitt] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Tugthusfange Hans Pedersen Svendstrups Løs
ladelse af Straffeanstalten.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller-
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naadigst, at Tugthusfange i Straffeanstalten paa Christianshavn Hans
Pedersen Svendstrup, der ifølge Justitsministeriets Skrivelse af 20de
October f.A., i Henhold til allerhøieste Resolution af 18de Juni 1841,
er indsat til Tuglhusarbeide paa Livstid, løslades af Straffeanstalten.
Sluttelig refererede Justitsministeren [Rotwitt] en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Arrestanten Carl Frederik Winther, idet
han indstillede, at Arrestanten Carl Frederik Winther, der ved et in
den Kjøbenhavns Criminal- og Politiret optaget Forhør har tilstaaet
at have gjort sig skyldig i Tyveri, Løsgjængeri og Betleri maa tiltales
og dømmes for de nævnte Forseelser uden, at der tages Hensyn til den
i den allerhøieste Resolution af 21de Juni 1843, ved hvilken han løs
lodes af Fæstningen, indeholdte Clausul, at han, saafremt han paany
maatte gjøre sig skyldig i nogen Forbrydelse, der ei medfører større
Straf, eller naar han oftere maatte overtræde de Regler, som Politiet
for at sikkre sig hans ordentlige Forhold finder sig foranlediget til at
foreskrive, igjen uden videre Dom bliver at indsætte til Fæstningsarbeide paa Kongens Naade.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Krigsministeren [Thestrup] refererede 3 allerunderdanigste Fo
restillinger, hvorved resp. følgende 4 af Rigsraadet vedtagne Love
forelægges til allerhøieste Stadfæstelse, nemlig:
1) Lov om Fuldførelse af den nye Artillericaserne paa Christians
havn, m.m.
2) Lov om Udbetaling af Lønning m.m. til Underofficerer m. Fl. af
Landetaten, samt
3) Lov om Pension for afskediget Overlæge i Armeen Gotthilf Ferdi
nand Eschricht, og
4) Lov om Pension for afskediget Ritmester af 1ste Klasse af Cavalleriet William Palmer v. Pingel.
I Overensstemmelse med Indstillingerne blevc disse 4 Love allerhøist stadfæstede af Hans Majestæt.
Marineministeren [Thestrup] refererede tvende allerunderdanig
ste Forestillinger, hvorved til allerhøieste Stadfæstelse forelægges re
spektive følgende 3 af Rigsraadet vedtagne Love, nemlig:
1) Lov angaaende Udskrivningen til Søkrigstjenesten for Aaret 1860,
og
2) Lov angaaende Udskrivningen til Søkrigstjenesten for Aaret 1861,
samt
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3) Lov angaaende en Forandring i Taxter for Lodserne paa Randers
Fjord.
Overensstemmende med Indstillingerne stadfæstede Hans Maje
stæt allerhøist alle disse 3 Love.
Endvidere refererede Marineministeren [Thestrup] en allerunder
danigst Forestilling, hvorved til allerhøieste Stadfæstelse forelægges
den af Rigsraadet vedtagne Lov om Tillæg til det foreløbige Normal
budget af 28de Februar 1856 i Finantsperioden 1860-62 for Marineministeriets Vedkommende.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allerhøist at stadfæste denne Lov og derhos allernaadigst at bemyn
dige Marineministeriet til, efter forudgaaende Correspondance med
Finantsministeriet, at foretage de ved Loven nødvendiggjorte Foran
dringer i det under 23de September d.A. foreløbigt allernaadigst ap
proberede Budget for Finantsperioden 1860-62, overensstemmende
med de ved Rigsraadets Voteringer vedtagne Ændringer.
Indenrigsministeren [Jessen] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling, hvorved Udkast til Indenrigsministeriets Budget for Finantsaaret 1860/61 forelægges til allerhøieste Approbation.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at det allerunderdanigst forelagte Udkast og Forslag maa
for Indenrigsministeriets Vedkommende lægges til Grund for det For
slag til Finantsloven for Aaret 1860-61, som bliver at forelægge den
nu sammentraadte Rigsdag.
Indenrigsministeren [Jessen] refererede dernæst to allerunderda
nigste Forestillinger, hvorved til allerhøieste Approbation forelægges
resp. følgende tvende Lovudkast, nemlig:
1) Udkast til Lov om Næringsskat og Hjælpeskat i Staden Kjøbenhavn,og
2) Udkast til Lov om de communale Valg i Kjøbstæderne.
Overensstemmende med Indstillingerne bleve begge disse Lovud
kast allerhøist approberede til Forelæggelse for Rigsdagen.
Fremdeles refererede Indenrigsministeren [Jessen] en allerunder
danigst Forestilling, hvori indstilles, at det maatte behage Hans Maje
stæt allernaadigst at forunde Testen de Beauregard i Paris 10 Aars
Eneret i det danske Monarki paa Forfærdigelsen af Dampudviklere
af den af ham angivne Construction, ved hvilke Ophedningen sker,
ikke ved Ild, men ved et glødende Metalblad, og hvori Vand i Draabe-
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form og i mindre Partier ad Gangen pludseligt udvikles til Damp,
med dertil hørende Pumpe og Condensatorer.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Endvidere refererede Indenrigsministeren [Jessen] en allerunder
danigst Forestilling, hvori indstilles, at det maatte behage Hans Ma
jestæt allernaadigst at forunde Fabrikant E. Smith af Hamborg 5
Aars Eneret i det danske Monarki til at forfærdige eller lade forfær
dige de af ham angivne Ventiler eller Haner til Vandledningsrør m.v.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Sluttelig refererede Indenrigsministeren [Jessen] en allerunder
danigst Forestilling, hvori indstilles, at der maa forundes Benjamin
Maillefert af Astoria i Staden New York 10 Aars Eneret i det danske
Monarki paa Forfærdigelsen af Dykkerklokker af den af ham angivne
Construction.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Cultiisministeren [Borgen] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende allerhøieste Approbation paa Forslaget til Budget
tet for Finantsaaret 1860/61 for Ministeriet for Kirke- og Undervis
ningsvæsenet.
Overensstemmende med Indstillingen approberede Hans Majestæt
allernaadigst de forelagte Budgetter for Ministeriet for Kirke- og Un
dervisningsvæsenet for Finantsaaret 1860/61 saavelsom for de under
samme hørende Instituter med særegne Fonds; og bifaldt Hans Maje
stæt derhos allernaadigst, at Overskuddet af de af Staten overtagne
Bispetiender paa Budgettet for det nævnte Aar opføres i Overens
stemmelse med den allerunderdanigst forelagte Oversigt.
Indenrigsministeren [Jessen] refererede derefter en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Approbation paa Kongerigets Finans
lovforslag for Finantsaaret 1860-61.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at det allerunderdanigst forelagte Forslag til Kongerigets
Finantslov for 1860-61 forelægges den nu sammentraadte Rigsdag.
Udenrigsministeren [Blixen-Finecke] refererede en allerunderda
nigst Forestilling, hvorved til allerhøieste Stadfæstelse forelægges den
af Rigsraadet vedtagne Lov om Tillæg til det foreløbige Normalbudget
af 28de Februar 1856 § 10 angaaende de til Udenrigsministeriets
Ressort henhørende Udgifter, for den toaarige Finantsperiode 1860-62.
Overensstemmende med Indstillingen blev denne Lov allerhøist
stadfæstet af Hans Majestæt.
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Udenrigsministeren. [Blixen-Finecke] refererede dernæst Indhol
det af en fra den Keiserlig Østerrigske Udenrigsminister igaar mod
tagen Meddelelse angaaende de Anskuelser, som den Keiserlige Regje
ring vil gjøre gjældende ved den nu forestaaende Congres i Paris.
I Forbindelse med Referatet af denne Meddelelse og med Forbe
hold af nærmere at gjøre Hans Majestæt allerunderdanigst Forestil
ling angaaende vor Repræsentation i det Hele i Udlandet, bemærkede
Udenrigsministeren, at han maatte anse det for at være af høieste
Interesse for Hans Majestæts Tjeneste, at der allerede nu sker en
Forandring i Besættelsen af Gesandtskabsposten i Paris, og han vilde
derfor allerunderdanigst foreslaa Hans Majestæt at lade den Konge
lige Gesandt sammesteds, Baron Dirckinck afløse af den Kongelige
Chargé d’affaires i Madrid, Grev Leon Moltke. Da Udenrigsministeren
ansaa det for at være af største Betydning, at denne Forandring skete
saa hurtigt, at Grev Moltke allerede under den snart forestaaende
Congres kunde beklæde bemeldte Gesandtskabspost, havde han set sig
i den Nødvendighed, foreløbigen, inden han endnu havde kunnet fore
drage Hans Majestæt Sagen, at lade telegraphere til Madrid for at
forespørge hos Grev Moltke, om den Kongelige Tjeneste, forsaavidt
angaar de Interesser, han der har at varetage, vilde lide noget Afbræk
ved, at han blev kaldt derfra. Udenrigsministeren skulde da derefter
senere tillade sig nærmere at nedlægge allerunderdanigst Forestilling.
Hans Kgl. Høihed Prindsen til Danmark maatte dog henlede
Opmærksomheden paa, at det, naar den af Udenrigsministeren paa
pegede Forandring i Besættelsen af den paagjældende Gesandtskabs
post skete saa pludseligt, let kunde se ud, som om den nuværende
Gesandt havde begaaet en stor Feil, og at det i alles Øine vilde have
noget overordentlig stødende for ham.
Udenrigsministeren [Blixen-Finecke] maatte i denne Anledning
yderligere bemærke, at der med Hensyn til Tilbagekaldelsen af den
paagjældende Gesandt vilde blive iagttaget de samme Former, som
altid følges ved slige Leiligheder, og at der saaledes ogsaa vilde blive
udtalt Anerkjendelse af hans hidtil viste gode Tjeneste; men Uden
rigsministeren kunde gjentagende ikke tilbageholde, at Hans Maje
stæts Tjeneste fordrer, at der allerede nu sker en saadan Forandring i
den omhandlede Posts Besættelse, som af ham foreslaaet.
Finantsministeren [Westenholz] refererede 6 allerunderdanigste
Forestillinger, hvorved resp. følgende 6 af Rigsraadet vedtagne Love
forelægges til allerhøieste Stadfæstelse, nemlig:
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1) Lov om Tillæg til de i det foreløbige Normalbudget af 28de Februar
1856 opførte Statsudgifter i Finantsperioden 1860-62 for Finans
ministeriets Vedkommende.
2) Lov om Tillæg til de i det foreløbige Normalbudget af 28de Februar
1856 opførte Statsindtægter i Finantsperioden 1860-62.
3) Lov angaaende en Udvidelse af Statstelegraphen.
4) Lov om Afhændelse af forskjellige Eiendomme.
5) Lov om nogle Forandringer i de gjældende Bestemmelser for An
tallet og Lønningen af de ved Statsskovene i Kongeriget og i Her
tugdømmet Slesvig ansatte Embedsmænd og Betjente.
6) Lov angaaende Mageskifte samt Erhvervelse og Bortsalg af adskil
lige Skovpartier og andre mindre Grundstykker, Domæneskovene
vedkommende.
I Overensstemmelse med Indstillingerne bleve alle disse 6 Love
allerhøist stadfæstede af Hans Majestæt.
Fremdeles refererede Finantsministeren [Westenholz] en aller
underdanigst Forestilling om allerhøieste Stadfæstelse af den af Rigsraadet vedtagne Lov, hvorved Indfødsret meddeles forskjellige Ud
lændinge samt om Meddelelse af Indfødsret i det danske Monarki til
de i fornævnte Lov ommeldte Personer.
Overensstemmende med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at meddele den af Rigsraadet vedtagne Lov, hvorved
Indfødsret meddeles forskjellige Udlændinge, allerhøieste Stadfæstel
se, samt derhos at forunde efternævnte Personer Indfødsret i det dan
ske Monarki, nemlig: Christian Georg Campen, Eier af Elkjærholm
Gaard og Mølle i Vesternebel Sogn i Veile Amt. Hans Peter Gerstrøm,
Kobbersmedemester i Aarhus. Johann Christian Daniel Görtz, Gaardeier i Nørreonsild By og Sogn i Onsild Herred, Randers Amt. Her
mann Heinrich Hamfeldt, const. Assistent i Ministeriet for Hertug
dømmerne Holsten og Lauenborg. Ivar Theodor Hansteen, Dyrlæge i
Kjøbenhavn. Conrad Rige Jahn, Fuldmægtig paa Borgermester- By
foged- og Herredscontoiret i Sønderborg. Peter Christian Jensen, Sko
magermester i Aalborg. Ole Jönsson, Forpagter af Grønsiet i Vadum
Sogn, Kjær Herred, Aalborg Amt. Carl Frederik David Lüthke, Murer
i Taarbæk, Kjøbenhavns Amt. Johann Friedrich Christopher Peters el
ler Petersen, Teglbrænderieier i Aarhus. Anton Ludvig August Wil
helm Gustav Reinhold, Gaardeier i Musled i Hjørring Amt. Frantz
Frederik Ernst Anton Syberg, Brænderibestyrer paa Sandballegaard i
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Grundfør Sogn, Vesterlisberg Herred, Aarhus Amt. Hvornæst Hans
Majestæt allernaadigst bemyndigede Finantsministeriet til herom at
meddele samtlige Vedkommende fornøden Underretning.
Videre refererede Finantsministeren [Westenholz] en allerunder
danigst Forestilling angaaende Optagelsen i Finantslovudkastet for
1860/61 af en Bestemmelse om Colonialbudgettet for samme Finantsaar, idet han indstillede, at det allernaadigst bifaldes, at et vedlagt
Udkast til en Bestemmelse angaaende Colonialbudgettet for Finants
aaret 1860/61 med tilhørende Budget med Anmærkninger optages i
det Finantslovforslag med tilhørende Anmærkninger, som af Inden
rigsministeren for Kongeriget bliver at forelægge Rigsdagen til Ved
tagelse for bemeldte Aar.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Sluttelig refererede Finantsministeren [Westenholz] en allerun
derdanigst Forestilling angaaende Approbation paa Statsregnskabet
for Finantsaaret 1855/56.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
at meddele allerhøist Approbation paa Statsregnskabet for 1855/56,
forsaavidt Monarkiets fælleds Indtægter og Udgifter angaar, samt der
hos allernaadigst at bifalde, at det Beløb af 20.414 Rd. 15 Sk., som
ifølge bemeldte Regnskab henstaar som en Marineministeriets Kasse
tilkommende Saldo, nu refunderes samme.
Hans Majestæt Kongen tilkjendegav allernaadigst, at Forestillin
gerne i de Sager, som af Ministrene ønskes foretagne i det GeheimeStatsraad, ville for Fremtiden være at tilstille Allerhøistsamme 3
Gange 24 Timer før det Geheime-Statsraads Samling, istedetfor, som
hidtil, 2 Gange 24 Timer forud, hvorom Hans Majestæt befalede gjort
fornøden Tilførsel til Protokollen.
Hans Majestæt hævede derpaa Geheime-Statsraads-Mødet.
J. Liebe.

Møde i geheimestatsrådet tirsdag d. 20. december 1859.

Aar 1859, Tirsdagen den 20de December, var det Geheime-Statsraad forsamlet paa Christiansborg Slot under Hans Majestæt Kon
gens allerhøieste Præsidium.
Protokollen for det foregaaende Møde blev oplæst og ratihaberet.
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Justitsministeren [Rotwitt] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Livsstrafs Eftergivelse for Arrestanlindcn Ane
Kirstine Pedersen.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt al
lernaadigst, at den Arrestantinden Ane Kirstine Pedersen ved Høiesterets Dom af 2den d.M. for Barnefødsel i Dølgsmaal og for at have
ombragt sit Foster i Henhold til D.L. 6-6-7 og 8 idømte Straf af at
miste sin Hals og hendes Hoved at sættes paa en Stage eftergives
hende mod, at hun hensættes til Strafarbeide paa Kongens Naade.
Justitsministeren [Rotwitt] refererede dernæst tre allerunderda
nigste Forestillinger, hvorved resp. følgende tre Lovudkast forelæg
ges til allerhøiste Approbation, nemlig:
1) Udkast til Lov om den Repræsentantskabet for Landbygningernes
Brandforsikkring tilkommende Myndighed.
2) Udkast til Lov om Pension for Pladscommandanten ved det nu
nedlagte Quarantæneetablissement paa Kyholm, Capitainlieutenant
Johan Christian Krüger, samt om Vartpenge for den fungerende
Præst ved bemeldte Quarantæneetablissement, Capellan Julius Fer
dinand Bjerager Langhoff.
3) Udkast til Lov om Værnepligt for Kongeriget Danmark.
Overensstemmende med Indstillingerne bleve disse tre Lovudkast
allerhøist approberede til Forelæggelse for Rigsdagen.
Fremdeles refererede Justitsministeren [Rotwitt] en allerunder
danigst Forestilling angaaende Ophævelse af Ægteskabet mellem
Malermester Gottfred Mannesen Hein og Hustru Nicoline, født Schou.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at Ægteskabet mellem Malermester Gottfred Mannesen Hein
af Nibe og hans i Henseende til Bord og Seng fraseparerede Hustru
Nicoline Christine, født Schou fuldstændigt ophæves, og at det tilla
des Manden at indgaa nyt Ægteskab.
Videre refererede Justitsministeren [Rotwitt] en allerunderda
nigst Forestilling angaaende forskjellige Forandringer ved Kjøben
havns Brandvæsen, idet han indstillede :
1) At det overdrages Kjøbenhavns Brandcommission at forfatte en
Instrux angaaende Tjenesten ved de faste Brandvagter, som alle
rede ere eller maatte blive oprettede for Kjøbenhavns Brandforsikkrings Vegne her i Staden, og angaaende Mandskabets Pligter
i Ildebrandstilfælde i Almindelighed.
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2) At det overlades til Brandcommissionens Bedømmelse og Afgjørelse, hvilke Modificationer og Lempelser i Vandtilførselen der ef
ter Indførelsen af det nye Vandsystem kunne indrømmes vedkom
mende private, der ere forpligtede til i Ildebrandstilfælde at frem
føre Vand til Sprøiternes Brug og at vedligeholde de dertil for
nødne Requisiten
3) At der, naar de nye faste Brandvagter ere oprettede, og den paa
tænkte elektriske Telegraphledning er fuldført og afleveret til
Brandvæsenets Afbenyttelse, indtræder den Forandring i den nu
værende Signalisering af Ildebrande her i Staden, at der, med Und
tagelse af Flagenes og Lygternes Udhængning fra Taarnene, ikke
iøvrigt sker nogen offentlig Brandalarm, eiheller Anmeldelse efter
Brandforordningen af 1ste November 1805 § 59 til Commandanten, den ved Ildebrande høistcommanderende Officer, Chefen for
Borgervæbningen og paa Gammelholms Vagt, forinden Bestem
melse derom er tagen enten af den til Brandstedet først ankom
mende Officer eller Brandmajoren eller, forsaavidt dennes Bestem
melse ikke slrax kan erhverves, af Politidirektøren, hvorhos Brandcommissionen, hvad Flagenes og Lygternes Udhængning og Klemtningen fra Taarnene angaar, skal være bemyndiget til at lade ogsaa
disse Signaliseringsmaader ganske eller tildels bortfalde, naar den
finder, at dette uden Betænkelighed kan ske.
4) At det derimod gjøres Eieren eller Beboerne af det Sted, hvori
Ilden er opkommen, til ufravigelig Pligt øieblikkeligen at gjøre
Anmeldelse herom saavel til den nærmeste Brandvagt som til den
Vægter, der har Post i Gaden, eller eventuelt til det patrouillerende
Politipersonale.
5) At det paalægges Gade- og Taarnvægterne saavelsom samtlige Po
litiets Betjente om enhver Ild, der kommer til deres Kundskab,
være sig Skorstensild eller Husild, uopholdelig at gjøre Anmeldelse
til nærmeste Brandvagt paa den Maade og efter de Forskrifter,
som derom ville blive dem meddelte af Politidirektøren efter Over
læg med Brandcommissionen og Brandmajoren.
6) At Gjenneinføreisen i det enkelte af de Foranstaltninger, som
denne forandrede Signaliseringsmaade vil udkræve, overlades til
Brandcommissionen efter Overlæg med Politidirektøren og Brand
majoren.
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Samtlige Indstillinger bleve allernaadigst bifaldte af Hans Maje
stæt.
Sluttelig refererede Justitsministeren [Rotwitt] en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Nedsættelse af et exam, juris. Kr. O. V.
Nyegaard og Skorstensfeiermester Niels Erichsen som executores testamenti i Boet efter afgangne Karen Frederikke Louise Hoffmeister,
dikteret Mulktbeløb.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at det exam, juris. K. O. V. Nyegaard og Skorstensfeier
mester Niels Erichsen her af Staden som executores testamenti i Boet
efter afgangne Karen Frederikke Louise Hoffmeister for Undladelse
af at indsende Skifteprotokollen i bemeldte Bo til Eftersyn dikterede
endnu ikke inddrevne Mulktbeløb af ialt 704 Rd. maa nedsættes til et
Beløb af 100 Rd.
Der Minister für die Herzogtümer Holstein und Lauenburg [Rot
witt] referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die Regulirung der Eigenthumsverhältnisse hinsichtlich eines an den so
genannten Norddeicher Quellern in der Landschaft Norderditmarschen
befindlichen Anwachses von 41 Morgen, 11 Scheffel, 20 Quadratruthen.
In Übereinstimmung mit dem Anträge geruheten Seine Majestät,
das Ministerium allergnädigst zu autorisiren, wegen nährerer Fest
stellung der Eigenthumsverhältnisse hinsichtlich des vom Norddei
cher Terrain in der Landschaft Norderditmarschen über die Schülper
Gränzlinie hinaus entstandenen Anwachses von 41 Morgen, 11 Scheffel,
20 Quadratruthen, mit der Schülper Aussendeichsinleressentschaft in
Verhandlung treten sowie eventuell wegen Verzichtleistung auf die
der allerhöchsten Landesherrschaft an dem Lande zuständigen Ge
rechtsame gegen eine von den Schülpern neben dem Landgelde an die
königliche Kasse einzuzahlende jährliche Recognition unter Vorbe
halt der allerhöchsten Genehmigung eine förmliche Vereinbarung ab
schliessen zu lassen.
Der Minister für die Herzogtümer Holstein und Lauenburg [Rot
witt] referirte darauf eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend
die Regulirung der Landesgränze zwischen der Feldmark der holstein
ischen Dorfschaft Sassel und der hamburgischen Domaine Berne.
Übereinstimmend mit dem Anträge genehmigten Seine Majestät
allerhöchst, dass der zwischen den Gränzsteinen No. 15 und 16 ge
zogene Befriedigungswall ins künftige die Landesgränze zwischen der
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Feldmark der holsteinischen Dorfschaft Sassel und der hamburgischen
Domaine Berne bilde.
Ferner referirte der Minister für die Herzogtümer Holstein und
Lauenburg [Rotwitt] eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend
die Veräusserung des in der Landschaft Süderditmarschen belegenen
landesherrlichen Windberger Sees, indem er beantragte, ob nicht die
wegen Verkaufs des Windberger Sees am 18ten October d.J. abge
haltene öffentliche Licitation allerhöchst dahin zu approbiren sein
möchte, dass der genannte See unter den der Licitation zu Grunde
gelegten Bedingungen dem Eingesessenen Voss in Meldorf für die zu
meist gebotene Summe von 14.000 Rt. eigenthümlich überlassen werde,
und ob nicht das Ministerium allergnädigst zu autorisiren sein dürfte,
das zu dem Ende weiter Erforderliche zu veranlassen.
Noch referirte der Minister für die Herzogtümer Holstein und
Lauenburg [Rotwitt] eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend
die Begnadigung des wegen dritten Diebstahls zu einer zweijährigen
Zuchthausstrafe verurtheilten Arbeitsmannes Jacob Hinrich Ludwig
Matthiessen aus Preetz.
Übereinstimmend mit dem Anträge geruheten Seine Majestät, dem
in Gemässheit Rescripts des Obercriminalgerichts vom 27sten April
d.J. unterm 29sten s.M. von dem Criminalgericht der Stadt Kiel wegen
dritten Diebstahls zu einer zweijährigen Zuchthausstrafe verurtheil
ten Arbeitsmanne Jacob Hinrich Ludwig Matthiessen aus Preetz den
noch nicht abgebüssten Theil seiner Strafe aus allerhöchster Gnade
zu erlassen.
Schliesslich referirte der Minister für die Herzogtümer Holstein
und Lauenburg [Rotwitt] eine allerunterthänigste Vorstellung be
treffend ein Gesuch der Wittwe Anna Schütt, geb. Harder in Glück
stadt um Erlass einer wider sie erkannten drei mal vierundzwanzig
stündigen Gefängnisstrafe bei Wasser und Brot, indem er allerunterthänigst beantragte, ob nicht die wider die Wittwe Anna Schütt geb.
Harder in Glückstadt unter dem 23sten März d.J. von dem Glück
städter Magistrate wegen gesetzwiedrigen Verkaufs einer Bettstelle
und eines Küchenschrankes erkannte 3 X 24 stündige Gefängnisstrafe
bei Wasser und Brot derselben aus allerhöchster Gnade zu erlassen
sein möchte.
Seine Majestät genehmigten allerhöchst diesen Antrag.
Krigsministeren [Thestrup] refererede en allerunderdanigst Fo3
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restilling angaaende en den 30te f.M. ved 4de Jægercorps afsagt Krigs
retsdom, ved hvilken Menig af dets 4de Compagni No. 591 Niels Niel
sen, ogsaa kaldet Kamp, for Desertion og Indbrudstyveri m.m. er anset
med Straf af Forbedringshusarbeide i 3 Aar samt tilpligtet at udrede
i Erstatning til Røgterne Christen Jørgensen 5 Rd. 88 Sk., Claus Lau
ridsen 6 Rd. 48 Sk., Frederik Stybekryb 100 Rd. 8 Sk. og Christian
Lauridsen 1 Rd. 80 Sk. samt til Major v. Junghans af 10de Linieinfanteribataillon 6 Rd. 17^4 Sk.
Overensstemmende med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at resolvere, at Krigsretsdommen forsynes med følgende
allerhøieste Paategning: Krigsrettens Dom vorder herved stadfæstet.
Indenrigsministeren [Jessen] refererede tvende allerunderdanig
ste Forestillinger, hvorved til allerhøieste Approbation forelægges
resp. følgende to Lovudkast:
1) Udkast til Lov om Forrentning af Kongerigets særlige Andel af
Total-Kassebeholdningen og om Forøgelse af Kongerigets særlige
Reservefond i Finantsaarene 1860/62.
2) Udkast til Lov om Indkaldelse og Ombytning af Obligationer hen
hørende til Kongerigets Statsgjæld, m. m.
Begge disse Lovudkast bleve, overensstemmende med Indstillin
gerne, allerhøist approberede til Forelæggelse for Rigsdagen.
Endvidere refererede Indenrigsministeren [Jessen] en allerunder
danigst Forestilling, hvori indstilles, at det maatte behage Hans Maje
stæt allernaadigst at forunde W. Terry og N. J. Calisher af London
5 Aar s Eneret i det danske Monarki paa For færdigel sen af Baglad
ningsgeværer af den af dem angivne Construction.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Blixen-Finecke] refererede
en allerunderdanigst Forestilling angaaende Indkaldelsen af Provindsialstænderforsamlingen for Hertugdømmet Slesvig.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at Provindsialstænderne for Hertugdømmet Slesvig indkal
des til den 20de Januar 1860 til en ordentlig Samling, og at Etatsraad
og Chef for 2det Departement under Ministeriet for Hertugdømmet
Slesvig Kranold beskikkes til Kongelig Commissarius ved denne For
samling; hvornæst Hans Majestæt allernaadigst forsynede det i Over
ensstemmelse hermed udfærdigede, ved den refererede Forestilling al
lerunderdanigst forelagte Indkaldelses-Patent tilligemed det, ligeledes
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allerunderdanigst forelagte, i sædvanlig Form udfærdigede Commissorium for Etatsraad og Departementschef Kranold med allerhøieste
Underskrift.
Der Minister für das Herzogthum Schleswig [Blixen-Finecke] re
ferirte darauf eine allerunderthänigste Vorstellung betreffend eine
Abänderung des Normativs wegen der Schatzlegung in Flensburg vom
29sten April 1823, indem er allerunterthänigst beantragte, ob nicht
in Übereinstimmung mit dem desfälligen Beschlüsse der städtischen
Collégien in Flensburg eine Modification des § 4 des Normativs wegen
der Schatzregulirung daselbst vom 29sten April 1823 dahin eintreten
möge, dass bei der Ästimation der Häuser und Ländereien behufs deren
Ansetzung zur städtischen Haussteuer und Landabgabe der Werth der
Hauslücken nicht mehr wie bisher zu dem Werthe der Häuser gerech
net und selbige nicht mehr mit diesen zusammen zur Contribution
angesetzt werden, sondern dass vielmehr die Landabgabe von den
Hauslücken separat von der Contribution der Häuser zu denen sie
gehört haben, aufgeführt und berechnet und in derselben Weise wie
die Eigenthumsländereien in den Registren catastrirt werde.
Seine Majestæt genehmigten allerhöchst diesen Antrag.
Ferner referirte der Minister für das Herzogthum Schleswig [Blix
en-Finecke] eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die Ge
nehmigung eines Entwurfs zu einem Regulativ für die Repartition der
Personalabgaben in der Stadt Husum, indem er beantragte, ob das
Ministerium nicht allergnädigst zu autorisiren sein dürfte, den aller
unterthänigst angeschlossenen Entwurf zu einem Regulativ für die
Repartition der Personalabgaben in der Stadt Husum mit den im
Obigen angegebenen Abänderungen sowie mit der näheren Bestim
mung zu genehmigen, dass es dem Ministerium vorbehalten bleibe,
event, wegen Sicherung der Interessen des Schlossgrundes und des
Dokkoges bei der städtischen Besteuerung die geeigneten Anordnun
gen zu treffen, sowie ob nicht das in Rede stehende Regulativ mit
dem Beginn des nächsten Rechnungsjahrs in Kraft zu treten habe,
dergestalt jedoch, dass die im Entwurf angegebenen vorbereitenden
Maassnahmen zu der jedesmaligen Setzung für das nächste Rech
nungsjahr gegenwärtig annoch, ungeachtet der im Entwurf enthal
tenen anderweitigen Zeitabgaben, baldthunlichst getroffen werden.
Seine Majestät genehmigten allerhöchst die Anträge des Ministe
riums.
3*
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Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Blixen-Finecke] refererede
tre allerunderdanigste Forestillinger, hvorved resp. følgende tre Lov
udkast forelægges, nemlig:
1) Udkast til en Vexelforordning for Hertugdømmet Slesvig.
2) Udkast til en Forordning for Hertugdømmet Slesvig angaaende
Indførelsen af en ny Vægt.
3) Udkast til et Patent for Hertugdømmet Slesvig angaaende Anlæget
af visse Chausseer og mindre Landeveie.
I Overensstemmelse med Indstillingerne bleve disse tre Lovudkast
allerhøist approberede til Forelæggelse for Provindsialstænderforsamlingen for Hertugdømmet Slesvig til Beslutning i dens forestaaende
Sammenkomst.
Sluttelig refererede Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [BlixenFinecke] en allerunderdanigst Forestilling, hvorved forelægges Ud
kast til en Forordning for Hertugdømmet Slesvig angaaende en For
andring i Lovgivningen og Bestyrelsen i det blandede Distrikt Syd
for Kongeaaen.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at en i Overensstemmelse med det allerunderdanigst fore
lagte Udkast affattet Forordning for Hertugdømmet Slesvig forelæg
ges til allerhøieste Underskrift.
Finantsministeren [Westenholz] refererede en allerunderdanigst
Forestilling angaaende Udfærdigelsen af nye Bestemmelser om Benyt
telsen af de danske Statstelegraflinier, m.m., idet han indstillede, at
Deres Majestæt allernaadigst vil tillade, at det i Udkast vedlagte Reg
lement for den indenlandske Afbenyttelse af de danske Statstelegraf
linier saavelsom det ligeledes i Udkast vedsluttede Tillægsreglement
angaaende Betingelserne for Befordringen paa de danske Slatstele
graflinier af Telegrammer fra og til Udlandet igjennem det Konge
lige dansk-svenske Fælledsanlæg mellem Helsingør og Helsingborg
samt igjennem den Kongelige danske Telegrafstation i Hamborg ved
Bekjendtgjørelser fra Finansministeriet bringes til offentlig Kund
skab, saaledes at bemeldte Reglementer komme til Anvendelse fra den
Tid, som af Finantsministeriet nærmere maatte blive fastsat, samt
at Deres Majestæt allernaadigst vil bifalde, at Overenskomst søges
opnaaet med den Kongelige svensk-norske Regjering om Vedtagelsen
af en i Overensstemmelse med det allerunderdanigst indbemeldte af
fattet Tillægsbestemmelse til den under 23de November 1854 mellem
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Danmark og Sverrig afsluttede Convention om en elektrisk Telegraf
forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Ministeren for Kirke- og Undervisningsvæsenet [Borgen] refere
rede tre allerunderdanigste Forestillinger, hvorved resp. følgende tre
Lovudkast forelægges til allerhøieste Approbation, nemlig:
1) Forslag til Lov om extraordinær Pension for forhenværende In
specteur ved den Kongelige particulære Mineraliesamling, Profes
sor Ludvig Holberg Olufsen.
2) Udkast til Lov om extraordinær Pension for forhenværende Sog
nepræst til Gardar og Bessastadir og Præst i Gullbringa og Kjøsar
Sysseler i Island, Stiftsprovst Arni Helgason.
3) Forslag til Lov om det Kongelige naturhistoriske Musæums Over
gang til Kjøbenhavns Universitet.
I Overensstemmelse med Indstillingerne bleve alle disse tre Love
allerhøist approberede til Forelæggelse for Rigsdagen.
Hans Majestæt hævede derpaa Geheime-Slatsraads-Mødet.

J. Liebe.

Møde i geheimestatsrådet tirsdag d. 10. januar 1860.
Aar 1860, Tirsdagen den 10de Januar, var det Geheime-Statsraad
forsamlet paa Christianborg Slot under Hans Majestæt Kongens al
lerhøieste Præsidium.
Justitsministeren [Rotwitt] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Livsstrafs Eftergivelse for Arreslantinden Maren
Pedersdatter, idet han indstillede, at Arrestantinden Maren Peders
datter af Gaabense allernaadigst maa eftergives den hende ved Høiesterets Dom af 8de d.M. for at have ombragt sit nyfødte udenfor
Ægteskab fødte Barn i Henhold til L. 6-6-7 idømte Straf af at miste
sin Hals og hendes Hoved at sættes paa en Stage, imod at hun hen
sættes til Tugthusarbeide paa Deres Majestæts Naade.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Justitsministeren [Rotwitt] refererede dernæst en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Livsstrafs Eftergivelse for Arrestantin
den Elise Juliane Petersen.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
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allernaadigst at eftergive Arrestantinden Elise Juliane Petersen den
hende ved Høiesterets Dom af 2den d.M. i Medfør ad D.L. 6-6-7, for
Barnefødsel i Dølgsmaal tilfundne Straf af at miste sin Hals og hendes
Hoved at sættes paa en Stage, mod at hun hensættes til Forbedringshusarbeide i 6 Aar.
Fremdeles refererede Justitsministeren [Rotwitt] en allerunder
danigst Forestilling om Mulkteftergivelse for forhenværende Capitain
af Nyborg Borgervæbning, Toldfuldmægtig N. Petersen.
Overensstemmende med Indstillingen behagede Hans Majestæt al
lernaadigst at eftergive forhenværende Capitain ved Nyborg Borger
væbning, Toldfuldmægtig Nicolai Petersen de ham ved Nyborg Kjøbstads borgerlige Krigsrets Domme af 1ste og 8de September f.A. for
fornærmeligt Forhold mod den Høistcommanderende for Borgervæb
ningen og en Lieutenant ved Væbningen idømte Mulkter af resp. 15
Rd. og 50 Rd. til Nyborg Kjøbstads Fattigkasse.
Justitsministeren [Rotwitt] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Ophævelse af Ægteskabet mellem Skrædermester
Hans Peder Schmidt af Faaborg og hans fraseparerede Hustru Caro
line Marie Schmidt, født Joachim.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt al
lernaadigst, at Ægteskabet mellem Skrædermester Hans Peder
Schmidt af Faaborg og hans i Henseende til Bord og Seng frasepa
rerede Hustru Caroline Marie Schmidt, født Joachim af Sønderborg,
maa fuldstændigt ophæves paa de af Ægtefællerne inden Forligscommissionen for Svendborg Amts 3die Forligskreds den 29de November
f.A. vedtagne Vilkaar, og at det maa tillades Konen at indgaa nyt
Ægteskab.
Justitsministeren [Rotwitt] refererede dernæst to allerunderda
nigste Forestillinger, hvorved resp. følgende tvende Lovudkast fore
lægges:
1) Udkast til Lov om Oprettelse af en Sø- og Handelsret for Kjøbenhavn.
2) Udkast til Lov angaaende Brandvæsenet og det nærmest i Forbin
delse dermed staaende Bygningsvæsen paa Landet.
Overensstemmende med Indstillingerne bleve begge disse Lovud
kast allerhøist approberede til Forelæggelse for den nu forsamlede
Rigsdag.
Videre refererede Justitsministeren [Rotwitt] en allerunderda-
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nigst Forestilling angaaende Livsstrafs Eftergivelse for Johanne Chri
stoffersen.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede Hans Majestæt
allernaadigst at eftergive Johanne Christoffersen af Vesteraaby den
hende ved Høiesterets Dom af 14de December f.A. for at have ombragt
sit Barn, i Henhold til D.L. 6-9-1 cfr. Forordningen 4de October 1833
§ 10 idømte Straf af at miste sin Hals og hendes Hoved at sættes
paa en Stage, imod at hun hensættes til Tugthusarbeide paa Livstid.
Justitsministeren [Rotwitt] refererede derefter en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Benaadning for Forbedringshusfange
Christen Christensen Knar.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at Forbedringshusfange Christen Christensen Knar forundes
Friheden, dog at det inden Løsladelsen tilkjendegives ham, at han,
saafremt han maatte gjøre sig skyldig i nogen Forbrydelse, der ikke
medfører større Straf, eller oftere maatte overtræde de Regler, som
Politiet for at sikkre sig hans ordentlige Forhold finder sig foranle
diget til at foreskrive, uden videre Dom vil blive gjenindsat til Tugt
husarbeide paa Livstid.
Justitsministeren [Rotwitt] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling, hvori indstilles, at Deres Majestæt ved allerhøieste Resolu
tion allernaadigst bifalder, at ved Vacance i de under Justitsministe
riet henhørende Embeder, hvis Indtægter ganske eller tildels ere
Sportler, kan fast Gage samt Contoirholds- og Reisegodtgjørelse fore
løbig bestemmes istedetfor Sportler og udredes af Statskassen efter
nærmere derom nedlæggende allerunderdanigst Forestilling fra Ju
stitsministeren for hvert Embede især, og de Embedet tilfaldende
Sportler derimod indbetales i Statskassen, samt at Justitsministeren
allernaadigst bemyndiges til at forenes med Rigsdagen om den Form,
hvorunder denne Foranstaltning kan fremtræde i Finantsloven.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Rotwitt] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Christiane Hansen af Øen
Lang.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at den Christiane Hansen af Øen Lang ved Fulgse Herreds
Extrarets Dom af 25de November f.A. for Delagtighed i Tyveri og
Hæleri samt Overtrædelse af et Amtsdekret, i Medfør af Forordningen

40

10. JANUAR 1860

lite April 1840 §§ 21 og 22 cfr. § 78 sammenholdt med bemeldte
Forordnings § 1 cfr. § 3 No. 2 og 6 samt D.L. 6-13-3 cfr. Plakat
12te Juni 1827 ifundne Straf af Fængsel paa Vand og Brød i 3 Gange
X 5 Dage nedsættes til Fængsel paa sædvanlig Fangekost i 14 Dage.
Sluttelig refererede Justitsministeren [Rotwitt] en allerunderda
nigst Forestilling om Tilladelse for Besidderen af Stamhuset Dallund
til af Stamhusets Fideicommiskapitaler at optage et Laan paa 40.000
Rd., hvori indstilles, at det allernaadigst maa tillades Besidderen af
Stamhuset Dallund, Hans Excellence Carl Frederik Axel Bror Baron
af Blixen-Finecke af den med Stamhuset forbundne Fideicommiskapital at optage et Laan paa 40.000 Rd. til Erstatning for de Bekost
ninger, han har anvendt paa Stamhuset, paa Vilkaar:
1) At Laanet restitueres ved aarlige Oplæg af 2000 Rd., saalænge ind
til den Stamhuset i Henhold til allerhøieste Bevilling af 14de Juni
1850 paahvilende Gjæld, stor til Rest 25.000 Rd., der afdrages med
2000 Rd. aarlig, er betalt, men efter den Tid med aarlige Oplæg
af 4000 Rd.
2) At Oplæggene, der erlægges i de halvaarlige Omslagsterminer med
Halvdelen i hver Termin, tage deres Begyndelse med Ilte Juni
Termin d.A.
3) At Stamhusbesidderen efter Udløbet af hver Termin legitimerer
for Justitsministeriet, at de foreskrevne Oplæg have fundet Sted,
eller i manglende Fald maa finde sig i, at Stamhusets Indtægter
blive belagte med Seqvester, forsaavidt fornødent gjøres til Dæk
ning af Restance med paaløbende Renter og Omkostninger.
4) At Stamhusbesidderen, forsaavidt Tilladelsen til at optage Laanet
ikke strax afbenyttes, optager saameget mindre tillaans, som Af
dragene til den Tid skulde have udgjort, og
5) At Stamhusbesidderen udsteder og behørig lader thinglæse en De
klaration, hvorved han forpligter sig og efterfølgende Besiddere til
paa foranførte Maade at restituere Gjælden.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Rot
witt] referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend ein
Gesuch des Eisenbahnschaffners Hans Hinrich Spätmann in Kiel um
Milderung oder Umwandlung einer von der klösterlichen Obrigkeit zu
Ütersen wegen dienstpflichtwidrigen und nachlässigen Verfahrens
wider ihn erkannten 4 wöchigen Gefängnisstrafe.
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In Übereinstimmung mit dem Anträge geruheten Seine Majestät,
die wider den Eisenbahnschaffner Hans Hinrich Spälmann in Kiel unterm Ilten März v.J. von der klösterlichen Obrigkeit zu Ütersen wegen
dienstpflichtwidrigen und nachlässigen Verfahrens auf dem Bahn
hofe zu Horst erkannte vierwöchige Gefängnisstrafe aus allerhöchster
Gnade in eine Brüche von 28 Rt. zu verwandeln.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Rot
witt] referirte darauf eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend
die Bewilligung einer Wegegcldhebung auf der Ahrensböck-Reinfelder
Nebenlandstrasse für die Ahrensböcker Communen Tankenrade, Lebatz, Hohenhorst und Vorwerk Ahrensboek.
Übereinstimmend mit dem Anträge geruheten Seine Majestät, das
Ministerium allerhöchst zu autorisiren, den Dorfschaften Tankenrade
und Lebatz, sowie den Vorwerken Hohenhorst und Ahrensboek die
Erhebung eines Wegegeldes auf der im Amte Ahrensboek belegenen
Strecke der Ahrensböck-Reinfelder Nebenlandstrasse bis zum Betrage
des Chausseegeldtarifs für eine volle Meile so lange und in dem Um
fange zu gestatten, als sie die alleinige Unterhaltung dieser Wege
strecke in ihrer ganzen Ausdehnung und ohne Concurrenz des Wegedistricts oder der Königlichen Kasse nach den für solche Fälle üblichen
vom Ministerium näher vorzuschreibenden Bestimmungen beschaffen,
und das Fortbestehen dieses Verhältnisses mit Rücksicht auf die Be
dürfnisse des Verkehrs und die sonst in Betracht kommenden Ver
hältnisse als zweckmässig erscheinen wird.
Ferner referirte der Minister für die Herzogthümer Holstein und
Lauenburg [Rotwitt] eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend
die von den Landesgevollmächligten der Herrschaft Pinneberg nach
gesuchte Stempelfreiheit für ihren District rücksichllich der mit den
Entrepreneuren der Bau- und Untcrhaltungsentreprisen bei den concessionirlen Chausseen von Dockenhuden nach Wedel, von Wedel nach
Ütersen und von Ütersen nach Elmshorn abzuschliessenden Contracte.
In Übereinstimmung mit dem Anträge geruheten Seine Majestät,
der Herrschaft Pinneberg die Befreiung von dem Gebrauche des ge
stempelten Papirs zu den mit den Entrepreneuren der Bauten und
Lieferungen für die auf Rechnung des Districts hergestellten, resp.
annoch herzustellenden Chausseen von Dockenhuden nach Wedel, von
Wedel nach Ütersen und von Ütersen nach Elmshorn, solange diese
Bauten nach den dafür festgestellten und ferner anzuordnenden Nor-
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men in der bisherigen Weise unter Leitung der technischen Wegebe
hörden ausgeführt werden, jedoch mit Vorbehalt jedeszeitiger Zurück
nahme dieser Vergünstigung und ihres eventuellen Wegfalls in Folge
etwaniger allgemeingesetzlicher Bestimmungen ohne Entschädigung
des Districts allergnädigst zu bewilligen.
Schliesslich referierte der Minister für die Herzogtümer Holstein
und Lauenburg [Rotwitt] eine allerunterthänigste Vorstellung be
treffend eine von der Lübeck-Büchener Eisenbahngesellschaft beab
sichtigte veränderte Bestimmung des Tarifs für den Transport von
Menagerie- oder anderen Thieren in Käfigen.
Übereinstimmend mit dem Anträge geruheten Seine Majestät, al
lerhöchst zu genehmigen, dass für Menagerie- und andere Thiere in
Käfigen oder sonstigen Behältern, sofern nicht dafür ein besonderer
Wagen verlangt oder die Hinzuladung von Vieh oder anderen Gütern
unzulässig befunden wird, die Fracht auf der Lübeck-Büchener Ei
senbahn nach dem Gewicht mit dem doppelten Betrage der Eilgutstaxe
berechnet werde.
Krigsministeren [Thestrup] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling betræffende en ved 9de Linie-Infanteribataillon d. 14de d.M.
afsagt Stabskrigsretsdom, ved hvilken Secondlieutenant af Bataillo
nen H. T. B. v. Benzon for Myndigheds Misbrug er anset med Straf
af Fæstningsarrest af 2den Grad i 6 Uger og Menig af Bataillonens
3die Compagni No. 157 Mads Jensen for Uagtpaagivenhed i Tjenesten
og respektstridigt Forhold er anset med Straf af 3 Dages mørk Arrest.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at resolvere, at Stabskrigsretsdommen forsynes med føl
gende allerhøieste Paategning:
»Stabskrigsretlens Dom vorder herved stadfæstet, og vil den Secondlicutenant v. Benzon idømte Fæstningsarrest være at udholde i
Citadellet Frederikshavn«.
Indenrigsministeren [Jessen] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling, hvorved forelægges Udkast til Lov angaaende Anlæget og
Driften af en Jernbane i Jylland og Fyn.
Hans Kgl. Høihed Prindsen til Danmark yttrede, at han vist nok
ansaa det høist glædeligt, om en saadan Jernbane som den nu fore
slaaede kunde komme istand, men det forekom ham kun, at det var
altfor betydelige finantsielle Byrder, som Landet vilde faa at bære
efter Lovudkastet.
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Finantsministeren. [Westenholz] udviklede i denne Anledning
yderligere, hvad der allerede i den refererede Forestilling var anført
med Hensyn til, hvorledes det nu foreslaaede Jernbaneanlæg i finantsiel Henseende stiller sig i Sammenligning med Tverbanen, idet han
navnlig fremhævede, at man for det samme aarlige Tilskud fra Kon
gerigets Finantser, som man allerede var bundet til at betale for Tver
banen, vilde kunne faa den hele Bane, som det foreliggende Lovudkast
gaar ud paa, og at man maaske vilde kunne faa denne Bane endogsaa
billigere.
Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Blixen-Finecke] bemær
kede, paa dertil af Hans Majestæt Kongen given Anledning, at alle
materielle Forarbeider til at forberede Fortsættelsen af den slesvigske
Jernbane fra Flensborg til den jydske Grændse laa færdige, men at
det iøvrigt var umuligt allerede nu at sige, hvorvidt det vilde være
nødvendigt at gaa til de slesvigske Provindsialstænder angaaende
Pengemidler til Bygningen af denne Fortsættelses-Bane, da dette vilde
bero paa den slesvigske Kasses Tilstand til den Tid; i hvert Fald var
der imidlertid al Grund til at tro, at Stændernes Medvirkning ikke
vilde udeblive, forsaavidt det maatte blive nødvendigt at forelægge
dem noget i saa Henseende.
Overensstemmende med Indstillingen behagede det derefter Hans
Majestæt allernaadigst at approbere det foreliggende Lovudkast til
Forelæggelse for Rigsdagen.
Der Finanzminister [Westenholz] referirte eine allerunterthänig
ste Vorstellung betreffend die Erlassung eines neuen Zollregulativs
für die Altona-Kieler Eisenbahn und deren Anschlussbahnen.
In Übereinstimmung mit dem Anträge genehmigten Seine Majestät
allerhöchst, dass das der referirten Vorstellung im Entwurf ange
schlossene Zollregulativ für die Altona-Kieler Eisenbahn und deren
Anschlussbahnen durch eine Bekanntmachung des Finanzministeri
ums zu allgemeiner Kunde gebracht werde, und dass gedachtes Zoll
regulativ von einem demnächst von dem Finanzministerium zu
bestimmenden Zeitpunkte an in Kraft trete.
Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Blixen-Finecke] refererede
en allerunderdanigst Forestilling angaaende et af den ottende Provindsialstænderforsamling for Hertugdømmet Slesvig indgivet aller
underdanigst Andragende om en Tillægsbestemmelse til Forordningen
af 6te Februar 1854 angaaende Mølletvangens Ophævelse for Hertug-
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dømmet Slesvig, idet han indstillede, om der ikke paa det af den 8de
Provindsialstænderforsamling for Hertugdømmet Slesvig indgivne al
lerunderdanigste Andragende om Forelæggelsen af et Lovudkast sig
tende til at give Forordningen af 6te Februar 1854 angaaende Mølle
tvangens Ophævelse i Hertugdømmet Slesvig et Tillæg i Henseende til
Erstatningen til de Mølleeiere, som uden Erlæggelse af Kjøbesum el
ler anden Fastsættelse af Værdibestemmelser ere komne i Besiddelse
af tvangsberettigede Møller, allernaadigst maatte være at resolvere,
at dette Andragende ikke kan bevilges.
Hans Majestæt resolverede allernaadigst i Overensstemmelse med
det Indstillede.
Fremdeles refererede Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Blixen-Finecke] en allerunderdanigst Forestilling angaaende el Andra
gende fra den sidstafholdte Provindsialstænderforsamling for Hertug
dømmet Slesvig om Indskjærpelse af de bestaaende Lovforskrifter om
Erstatning for Expropriation i Anledning af Jernbaneanlæg m.m., idet
han indstillede, at det maatte behage Deres Kongelige Majestæt aller
naadigst at bifalde, at det ved Meddelelsen af de fornødne Oplysninger
i Henhold til ovenstaaende tilkj endegives Provindsialstænder for sam
lingen for Hertugdømmet Slesvig ved dens forestaaende Møde, at det
af den sidstafholdte Forsamling indgivne Andragende om, at de gjældende Lovbestemmelser om den ved Expropriationer i Anledning af
Jernbaneanlæg vedkommende Lodseiere og Brugere tilkommende Er
statning maatte blive indskjærpede, samt at der endnu maatte til
kj endes de Personer, der ere nødsagede til at benytte private Over
gange over Jernbanen, Erstatning for den herved bevirkede Forstyr
relse i deres Bedrift, ikke er fundet egnet til at gives Følge.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Videre refererede Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [BlixenFinecke] en allerunderdanigst Forestilling angaaende Forelæggelse
af Udkast til et Patent for Hertugdømmet Slesvig angaaende Forhøielse af det i Fattiganordningen af 29de December 1841 § 85 omhand
lede Vederlag for Sygepleie, naar de syge ere bievne forpleiede i et
Hospital, idet han indstillede, at det allernaadigst maatte bifaldes, at
der istedetfor det i den allerhøieste Resolution af 30te August d.A.
omhandlede Udkast til et Patent for Hertugdømmet Slesvig angaa
ende Bemyndigelse for Ministeriet til i visse Tilfælde at forhøie det i

10. JANUAR 1860

45

Fattiganordningen af 29de December 1841 § 85 omhandlede Veder
lag for Sygepleie maa i den forestaaende Sammenkomst af Provindsialstænderforsamlingen for Hertugdømmet Slesvig forelægges denne
til Beslutning det hoslagt følgende Udkast til et Patent for Hertug
dømmet Slesvig angaaende Forhøielse af det i Fattiganordningen af
29de December 1841 § 85 omhandlede Vederlag for Sygepleie, naar
de Syge ere bievne forpleiede i et Hospital.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst Indstillingen.
Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Blixen-Finccke] refererede
derefter en allerunderdanigst Forestilling angaaende en Ansøgning fra
Teglværkseier S. M. Petersen i Janneby om Meddelelse af 25 Aars
Eneret i det danske Monarki paa Anvendelsen af Spildevarmen ved
Tegl- og Kalkbrænderier til den tørre Destillation af Tørv, Træ og
dyriske Stoffer samt paa forskjellige Sammensætninger af sine De
stillationsprodukter med andre Stoffer til forskjellig technisk An
vendelse.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at der meddeles Teglværkseier S. M. Petersen paa de for
Eneretsbevillinger sædvanlige Vilkaar et allerhøieste Patent for et
Tidsrum af 5 Aar i 3de Udfærdigelser resp. for Kongeriget Danmark,
Hertugdømmet Slesvig og Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg paa
Anvendelsen af Spildevarmen ved Tegl- og Kalkbrænderier til den
tørre Destillation af Tørv, Træ og dyriske Stoffer.
Schliesslich referirte der Minister für das Herzogthum Schleswig
[Blixen-Finecke] eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die
Bestätigung der Privilegien der Mennonitengemeinde in Friederichstadt.
Übereinstimmend mit dem Anträge geruhelen Seine Majestät, die
Privilegien der Mennonitengemeinde in Friederichstadt vom 13ten Fe
bruar 1623 und 22sten August 1625, insowert dieselben nicht etwa
durch spätere Verfügungen, namentlich durch die provisorische Ver
ordnung betreffend die Wehrpflicht vom Ilten Januar 1854, restringirt sein möchten, und mit dem Vorbehalte, die Privilegien, falls es
allerhöchst für nöthig oder nützlich befunden werden sollte, zu ver
ändern oder wieder aufzuheben, die erbetene Confirmation allergnädigst zu ertheilen, sowie das allerunterthänigst vorgelegte Confirmationspatent allerhöchst zu unterzeichnen und dabei allergnädigst zu

46

10. JANUAR 1860-25. JANUAR 1860

erlauben, dass dasselbe den Supplicanten uentgeltlich ausgehändigt
werde.
Hans Majestæt hævede derpaa Geheime-Statsraads-Mødet.
J. Liebe.

Møde i geheimestatsrâdet onsdag d. 25. januar 1860.

Aar 1860, Onsdagen den 25de Januar, var det Geheime-Statsraad
for samlet paa Christiansborg Slot under Hans Majestæt Kongens al
lerhøieste Præsidium.
Justitsministeren [Rotwitt] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling, hvorved forelægges Udkast til Lov om Lønninger for for
skjellige paa Island ansatte Embedsmænd.
I Overensstemmelse med Indstillingen approberede Hans Majestæt
allernaadigst dette Lovudkast til Forelæggelse for den nu forsamlede
Rigsdag.
Justitsministeren [Rotwitt] refererede dernæst en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Strafformildelse for Kludehandler Peder
Hansen og dennes Hustru Ane Cathrine Christensen af Roskilde.
Overensstemmende med Indstillingen behagede Hans Majestæt at
eftergive Kludehandler Peder Hansen og dennes Hustru Ane Cathrine
Christensen af Roskilde de dem ved den Kongelige Landsover- samt
Hof- og Stadsrets Dom af 14de December 1858 for mislig Omgang
med stjaalne Koster i Henhold til Plakat 24de September 1841 § 1
tilfundne Straffe af at hensættes i simpelt Fængsel hver i 8 Dage,
imod at de hver erlægge en Mulkt af 5 Rd. til Roskilde Kjøbstads
Fattigkasse.
Fremdeles refererede Justitsministeren [Rotwitt] en allerunder
danigst Forestilling om, at en Sag mod Henrik Christoffer Frygtegott
Frederiksen angaaende Betleri maa paadømmes uden Hensyn til det i
Kongelig Resolution af 16de Januar 1839 tagne Forbehold.
I Overensstemmelse med Indstillingen tillod Hans Majestæt aller
naadigst, at den paagjældende Sag maa paadømmes uden Hensyn til
fornævnte Forbehold.
Videre refererede Justitsministeren [Rotwitt] en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Tilladelse for Christine Andersdatter af
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Tversted til at indgaa nyt Ægteskab, idet han indstillede, at det aller
naadigst maa tillades Christine Andersdatter af Tversted, hvis Ægte
skab med Jens Sørensen af Baggesvogn ved allerhøieste Bevilling af
16de Juli f.A. fuldstændig er ophævet, at indgaa nyt Ægteskab, dog
ikke med den, med hvem hun under sin Separation har forset sig.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Sluttelig refererede Justitsministeren [Rotwitt] en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Livsstrafs Eftergivelse for Arrestanten
Anders Christensen, hvori indstilles, at den Arrestanten Anders Chri
stensen af Ryde ved Høiesterets Dom af 16de f.M. for begaaet Mord
idømte Straf af at have sit Liv forbrudt og henlægges paa Steile og
Hjul allernaadigst maa eftergives ham, imod at han hensættes til
Tugthusarbejde paa Livstid.
Hans Kgl. Høihed Prindsen til Danmark kunde ikke finde, at der
var Anledning til at eftergive Livsstraffen.
Justitsministeren [Rotwitt] maatte, næst at bemærke, at det var
hans fulde Overbevisning, at Staten ikke er berettiget til at exeqvere
nogen Livsstraf i fredelige Tider, fremhæve, at de Omstændigheder,
som i den foreliggende Sag vare tilstede, og hvoriblandt han ganske
specielt skulde udhæve det betydelige Moment for Benaadning, som
ligger i Sundhedscollegiets Dissents angaaende den paagjældendes Til
regnelighed, hidtil vare bievne ansete for at være saa formildende,
at Dødsstraf under saadanne Omstændigheder aldrig var bleven an
vendt her tillands i de sidste 20, 30 Aar.
Hans Majestæt behagede derefter allernaadigst at bifalde Justits
ministerens foreliggende Indstilling.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Rot
witt] referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die
Veräusserung des Klostersees im Amte Cismar.
Übereinstimmend mit dem Anträge geruheten Seine Majestät, das
Ministerium allergnädigst zu autorisiren, den Verkauf des Klostersees
im Amte Cismar behufs Trockenlegung desselben unter angemessenen
Bedingungen zu bewerkstelligen.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Rot
witt] referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend den
Ankauf des Grudeschen Gartens für die Königliche Saline Travensalze
bei Oldesloe.
In Übereinstimmung mit dem Anträge geruheten Seine Majestät
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allerhöchst zu genehmigcm, dass ein dem früheren Kaufmann Grude
in Oldesloe gehöriger, c. 20 Quadratruthen grosser Garten für die Sa
line Travensalze auf Kosten der Staatskasse angekauft und die fest
gesetzte Kaufsumme von 373 Rt. 32 Sch. aus dem Budgelconto für
unvorhergesehene Ausgaben bei der holsteinischen Domanialverwaltung pro 1859/60 abgehalten werde.
Ferner referirte der Minister für die Herzogtümer Holstein und
Lauenburg [Rotwitt] eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend
die eigenthümliche Überlassung der Parcellen No. 100 und No. 101 der
herrschaftlichen vormaligen Glückstädter Festungsländereien an den
Grenzzollwächter Kölln in Glückstadt, indem er allerunterthänigst be
antragte, ob nicht das Ministerium allergnädigst zu autorisiren sein
möchte, die Parcellen No. 100 und 101 der landesherrlichen vormaligen
Festungsländereien dem Grenzzollwächter Kölln daselbst gegen Erleg
ung einer für den abzulösenden Theil des Canons von 20 Rt. 74 Sch.
zu zahlenden Summe von 519 Rt. 26 Sch. und im Ganzen 100 Rt.
Antrittsgeld für die Überlassung der gedachten Parcellen zum freien
Eigenthum, sowie eines jährlichen Canons von 40 Rt. unter Auferleg
ung der Verpflichtung zur Abhaltung sämmtlicher auf dem Lande
und den etwa darauf aufzuführenden Gebäuden ruhenden jetzigen und
künftigen Abgaben und Lasten, einschliesslich etwaiger Deichslasten,
als freies Eigenthum zu überlassen und den desfalls zu errichtenden
Kaufcontract zu genehmigen.
Seine Majestät genehmigten allerhöchst diesen Antrag.
Der Minister für die Herzogtümer Holstein und Lauenburg [Rot
witt] referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die
eigenthümliche Überlassung der Parcelle No. 29 der herrschaftlichen
vormaligen Glückstädter Festungsländereien an die Wittwe Anna Jan
sen zum Lübschen Recht, indem er allerunterthänigst beantragte, ob
nicht das Ministerium allergnädigst zu autorisiren sein möchte, die
Parcelle No. 29 der landesherrlichen vormaligen Glückstädter Fest
ungsländereien der Wittwe Anna Jansen zum Lübschen Rechte gegen
Erlegung einer für den abzulösenden Theil des Canons von 43 Rt. 58
Sch. zu zahlenden Summe von 1090 Rt. 60 Sch. und 50 Rt. Antritts
geld für die Überlassung der Parcelle zum freien Eigenthum, sowie
eines jährlichen Canons von 40 Rt. unter Auferlegung der Verpflicht
ung zur Abhaltung sämmtlicher auf dem Lande und den etwa darauf
aufzuführenden Gebäuden ruhenden jetzigen und künftigen Abgaben
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und Lasten, einschliesslich der Deichslasten als freies Eigenthum von
Set. Petri 1861 an zu überlassen und den desfalls zu errichtenden
Kaufconlract zu genehmigen.
Seine Majestät genehmigten allerhöchst diesen Antrag.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Rot
witt] referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend eine
Erhöhung der Taxe II B des holsteinischen Eisenbahntarifs.
In Übereinstimmung mit dem Anträge genehmigten Seine Majestät
allerhöchst, dass die Tarifsätze der Taxe II B des dem Betriebsregle
ment angehängten Gütertarifs für die holsteinische Eisenbahn sämmtlich um 1 Sch. R.M. erhöht werden dürfen, den betreffenden Tarifen
jedoch die Bemerkung hinzugefügt werde.
>In diesem Tarife ist das Abladen von den Eisenbahnwagen mit
begriffen, jedoch steht es dem Empfänger frei, die Güter selbst ab
laden zu lassen und er empfängt wenn dies rechtzeitig (cfr. § 42 des
Betriebsreglements) geschieht, 1 Sch. pr 100 O aus der Eisenbahnkasse
vergütet.«
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Rot
witt] referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend den
von dem Herzogthum Lauenburg für das Finanzjahr vom lsten April
1860 bis dahin 1861 zu errichtenden Zuschuss zu den Kosten des in
Ratzeburg stationirten Militairs.
Übereinstimmend mit dem Anträge geruheten Seine Majestät, das
Ministerium allergnädigst zu autorisiren, mittelst Rescripts ad mandatum an die lauenburgische Regierung der Ritter und Landschaft des
Herzoglhums Lauenburg in Betreff der Bewillung eines Zuschusses
von 2333 Rt. 16 Sch. L.M. zu den Kosten des in Ratzeburg stationirten
Militairs das Erforderliche eröffnen zu lassen.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Rot
witt] referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend das
Gesuch des Färbergesellen Carl Peters aus Gross-Aschersleben bei Mag
deburg, um Aufhebung der von der Klösterlichen Obrigkeit zu Preetz
wider ihn erkannten Landesräumung.
In Übereinstimmung mit dem Anträge geruheten Seine Majestät,
die wider den Färbergesellen Carl Peters aus Gross-Aschersleben bei
Magdeburg unter dem 30en Mai v.J. von der Klösterlichen Obrigkeit
in Preetz erkannte Landesräumung aus allerhöchster Gnade aufzu
heben.
4
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Schliesslich referirte der Minister für die Herzogthümer Holstein
und Lauenburg [Rotwitt] eine allerunterthänigste Vorstellung be
treffend ein Gesuch der Ehefrau Hegdorn in Lagerdorf, in der Herr
schaft Breitenburg, um Begnadigung ihres Ehemannes, des wegen
Pferdediebstahls zu einer 3 jährigen Zuchthausstrafe verurtheilten
Züchtlings Friedrich Wilhelm Conrad Hegdorn aus Loccum in Han
nover.
Übereinstimmend mit dem Anträge geruheten Seine Majestät, dem
Züchtlinge Friedrich Wilhelm Conrad Hegdorn aus Loccum in Han
nover den von ihm annoch zu verbüssenden Rest einer in Gemässheit
obercriminalgerichtlichen Rescripts vom 17ten October 1857 unter
dem 19ten October desselben Jahres von der Ranzauer Administrator
wegen Pferdediebstahls wider ihn erkannten 3jährigen Zuchthaus
strafe aus allerhöchster Gnade zu erlassen.
Krigsministeren [Thestrup] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling betræffende en den 29de f.M. ved 3die Dragonregiment af
sagt Krigsretsdom, ved hvilken Rekrut af Regimentet, Matthias Claus
Jürgensen for Desertion, Tyveri og Brandstiftelse er tilfunden at have
sit Liv forbrudt og at betale i Erstatning til Parcellist Casper Chri
stensen 4 Rd., til Statskassen 600 Rd., til Brandforsikkringsselskabet
for rørlige Eiendele i Augustenborg og Sønder-Herreder paa Als 554
Rd., 77 Sk., til Arbeidsmand Hans Christensen Johansen og Snedker
Andresen i Sønderborg tilsammen 120 Rd.
I Overensstemmelse med Indstillingen resolverede Hans Majestæt
allernaadigst, at Krigsretsdommen forsynes med følgende allerhøieste
Paategning :
>Den Matthias Claus Jürgensen idømte Straf formilde Vi allernaa
digst til Tugthusarbeide i 10 Aar.
Med Hensyn til Erstatningen vorder Krigsretsdommen herved
stadfæstet.«
Krigsministeren [Thestrup] refererede dernæst en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Amnesti for forhenværende Secondlieutenant i 5 Jægercorps F. C. C. Hennings.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at forhenværende Secondlieutenant i 5 Jægercorps Friedrich
Clairant Carl Hennings, der i Henhold til det allerhøieste Patent af
29de Marts 1852 er udelukket fra Amnesti, tilstaas Amnesti og Til
ladelse til ustraffet at vende tilbage til Landet, dog paa Betingelse af,
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at denne Amnesti skal være uden nogen retslig Virkning, ifald han
skulde gjøre sig skyldig i nogen ny politisk Forseelse.
Indenrigsministeren [Jessen] refererede 6 allerunderdanigste Fo
restillinger, hvorved forelægges resp. følgende Lovudkast, nemlig:
1) Udkast til Lov om Tilskud af Kongerigets Finantser til Istand
sættelsen af Frederiksborg Slotskirke.
2) Tvende Udkast til Lønningslove for Kongerigets Embedsmænd.
3) Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Finantsaaret 1858/59.
4) Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Finantsaaret 1859/60.
5) Udkast til Lov indeholdende Tillæg til § 2 i Loven af 26de Marts
1852 om Redningsvæsenet paa de danske Kyster.
6) Udkast til Lov angaaende Næringsskattens Ophævelse og Indfø
relse af en Byskat i Kjøbenhavn.
I Overensstemmelse med Indstillingerne bleve samtlige disse Lov
udkast allerhøist approberede til Forelæggelse for Rigsdagen.
Indenrigsministeren [Jessen] refererede dernæst en allerunderda
nigst Forestilling om Emanationen af en Bekjendtgjørelse indehol
dende Forholdsregler til Iagttagelse af Førere af Damp- og Scilskibe
for at undgaa Paaseiling, idet han indstillede, at Indenrigsministeriet
allernaadigst maa bemyndiges til at lade udgaa en Bekjendtgjørelse
indeholdende Forholdsregler til Iagttagelse af Førere af Damp- og
Seilskibe for at undgaa Paaseiling i Overensstemmelse med et aller
underdanigst vedlagt Udkast; samt at Hans Majestæts Ministerium
for Hertugdømmet Slesvig samt Hans Majestæts Ministerium for Her
tugdømmerne Holsten og Lauenborg maa erholde en lignende Bemyn
digelse resp. for Hertugdømmet Holstens Vedkommende.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Fremdeles refererede Indenrigsministeren [Jessen] en allerunder
danigst Forestilling om, at der maa forundes permitteret Capitain af
Infanteriets Krigsreserve Rasmus Petersen, Ridder af Dannebrogen og
den russiske St. Anna Orden, 5 Aars Eneret i det danske Monarki paa
Forfærdigelsen af Madratser, Sæder etc., stoppede med Kork.
Overensstemmende med Indstillingen behagede Hans Majestæt al
lernaadigst at forunde permitteret Capitain af Infanteriets Krigsre
serve Rasmus Petersen, Ridder af Dannebrogen og den russiske St.
Anna Orden, 5 Aars Eneret i det danske Monarki paa at forfærdige
eller lade forfærdige Madratser, Sæder etc., stoppede med Kork paa
den af ham angivne Maade.
4*
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Sluttelig refererede Indenrigsministeren [Jessen] en allerunderda
nigst Forestilling om, at der maa forundes Slagtermester C. F. Plambøck af Maribo 5 Aars Eneret i det danske Monarki paa Forfærdigelsen af de af ham angivne Kjøleapparater til Slagterboutikker og
andre Opbevaringssteder for Victualier.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at forunde Slagtermester C. F. Plambøck af Maribo 5
Aars Eneret i det danske Monarki paa at forfærdige eller lade for
færdige de af ham angivne Kjøleapparater til Slagterboutikker og an
dre Opbevaringssteder for Victualier.
Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Blixen-Finccke] refererede
en allerunderdanigst Forestilling angaaende det af Provindsialstænderforsamlingen for Hertugdømmet Slesvig indgivne allerunderdanig
ste Andragende om Forelæggelsen af et Lovudkast om Beføielsen til
Oprettelse af privatskoler og Ansættelse af Huslærere, idet han ind
stillede, at det maa behage Deres Majestæt allernaadigst at bifalde,
at det tilkjendegives den næste Provindsialstænderforsamling for
Hertugdømmet Slesvig, at Deres Majestæt ikke har kunnet finde Dem
foranlediget til at gaa ind paa det her omhandlede Andragende.
I Anledning af, at Ministeren for Hertugdømmet Slesvig under Re
feratet af denne Sag havde yttret, at det var hans Hensigt admini
strativt ved et Circulære at bestemme, at Ansættelsen af Huslærere
skulde for Fremtiden kunne ske, uden at Kirkevisitatoriet forud hør
tes, saaledes at det først skulde gjøres afhængigt af Børnenes Prøve
for Visitatoriet, efterat være underviste af Huslærere, om det kunde
tilstedes denne at vedblive som Huslærer, henvendte Conseilsprxsidenten [Rotwitt] det Spørgsmaal til Ministeren for Hertugdømmet
Slesvig, om denne ikke samtidigt med, at der gaves den foreslaaede
Besked paa Stændernes Andragende, vilde lade dem tilkjendegive, at
det var hans Agt at lade et saadant Circulære som det nævnte udgaa.
Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Blixen-Finecke] bemærke
de hertil, at forinden Circulæret kunde udgaa, maatte først Kirkevisitatorierne høres, og at der derfor endnu ikke kunde ske nogen offi
ciel Udtalelse fra hans Side incd Hensyn til den paagjældende Foran
staltning, men at han under sit forestaaende Ophold i Flensborg vilde
under Samtale med Medlemmerne af Stænderforsamlingen kunne om
tale Foranstaltningen som forestaaende.
Hans Kgl. Høihed Prinds Christian fandt, at det var et betydeligt
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Tryk, der hvilede paa Slesvigerne, ved den Indskrænkning der er gjort
i deres Frihed i Valget af Huslærere og Gouvernanter.
Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Blixen-Finecke] udviklede,
hvorledes der havde været al Anledning til for Slesvigs Vedkommende
at give de Regler, der nu gjælde i den omhandlede Henseende, idet
han navnlig fremhævede de Misbrug, der vare skete ved Valget af
Lærebøger ved den private Undervisning. Han ønskede saameget som
nogen Slesvigerne ligesaa stor Selvslændighed, som Indvaanerne af de
andre Landsdele have, men saaledes som Stemningen nu var i Slesvig,
maatte han anse det nødvendigt, at alle indgribende Forholdsregler
udsættes, indtil der er kommen Ligevægt i Sindene, og navnlig vilde
i dette Øieblik ethvert Skridt fra Regjeringens Side, der saa ud som
en Tilbagegang, blive opfattet som en Svaghed.
Hans Majestæt Kongen, der fuldkommen maatte billige den fore
liggende Indstilling fra Ministeren for Hertugdømmet Slesvig, beha
gede derefter allernaadigst at resolvere i Overensstemmelse med
samme.
Fremdeles refererede Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Blix
en-Finecke] en allerunderdanigst Forestilling angaaende det af Provindsialstænderne for Hertugdømmet Slesvig foreslaaede Lovudkast
angaaende en Forbedring af de i Kjøbstæderne og Flækkerne ansatte
Skolelæreres Kaar, idet han indstillede, at det maatte behage Deres
Majestæt allernaadigst at bifalde, at det tilkjendegives den næste or
dentlige Provindsialstænderforsamling for Hertugdømmet Slesvig, at
der ikke er fundet Anledning til ad Lovgivningensveien at træffe Be
stemmelser angaaende Ordningen af de i Hertugdømmet Slesvigs Kjøbstæder og Flækker ansatte Skolelæreres Lønningsforhold, men dog
tillige allernaadigst at bemyndige Ministeriet til gjennem Deres Maje
stæts Commissarius at forelægge Provindsialstænderforsamlingcn Op
lysning om Skolelærernes Lønningsforhold i Hertugdømmet Slesvigs
Kjøbstæder og Flækker.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Blixen-Finecke] refererede
dernæst en allerunderdanigst Forestilling angaaende et af den ottende
Provindsialstænderforsamling for Hertugdømmet Slesvig indgivet al
lerunderdanigst Andragende, hvori samme besværer sig over flere med
Hensyn til Kirke-, Skole-, Patronats- og Menighedsforhold i Gjelting
Sogn trufne Bestemmelser.
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I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at bifalde, at det i Anledning af den af den ottende Provindsialstænderforsamling for Hertugdømmet Slesvig indgivne Besvæ
ring over flere med Hensyn til Kirke-, Skole-, Patronats- samt Menig
hedsforhold i Gjelting Sogn trufne Foranstaltninger tilkjendegives den
næste Provindsialstænderforsamling for Hertugdømmet, at denne Be
sværing er befunden, dels ugrundet dels, forsaavidt den er rettet mod
de af Allerhøislsamme i den omspurgte Henseende allerhøist umiddel
bart trufne Foranstaltninger, utilstedelig.
Videre refererede Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [BlixenFinecke] en allerunderdanigst Forestilling angaaende Meddelelsen til
Provindsialstænderforsamlingen for Hertugdømmet Slesvig af en
Oversigt over de i bemeldte Hertugdømme udførte Chausseeanlæg og
de derpaa anvendte Bekostninger, idet han indstillede, at Deres Maje
stæts Commissarius ved Provindsialstænderforsamlingen for Hertug
dømmet Slesvig allernaadigst bemyndiges til at forelægge Forsamlin
gen den allerunderdanigst hoslagte Generaloversigt over Omkostnin
gerne ved Anlæget af Flensborg-Sønderborg Chaussee.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Blixen-Finecke] refererede
en allerunderdanigst Forestilling angaaende et Andragende fra Pro
vindsialstænderforsamlingen for Hertugdømmet Slesvig om Tilbage
betaling af den af adskillige Communer i dette Hertugdømme til Dæk
ning af de saakaldte Tvangslaan stiftede Gjæld.
I Overensstemmelse med Indstillingen resolverede Hans Majestæt
allerhøist, at der paa Provindsialstænderforsamlingens foreliggende
Andragende allernaadigst meddeles Afslag.
Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Blixen-Finecke] refererede
en allerunderdanigst Forestilling angaaende Formildelse af den Pigen
Mette Kirstine Jensen af Kobberup for at have ombragt sit nyfødte
uægte Barn idømte Straf.
Overensstemmende med Indstillingen behagede Hans Majestæt af
allerhøieste Naade at formilde den Mette Kirstine Jensen af Kobberup
for med Forsæt at have ombragt sit nyfødte uægte Barn ved Appel
lationsrettens Dom af 5te d.M. idømte Livsstraf til Straf af Tugthusarbeide i 5 Aar.
Schliesslich referirte der Minister für das Herzogthum Schleswig
[Blixen-Finecke] eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend den
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Erlass einer dem Viertelhufner H. D. Henningsen in Grumtofte wegen
eigenmächtiger Disposition über auswardirte Gegenstände zuerkannte
lßtägigen Gefängnisstrafe bei gewöhnlicher Gefangenkost.
In Übereinstimmung mit dem Anträge geruheten Seine Majestät,
dem Viertelhufner Hans Didrich Henningsen in Grumtofte die dem
selben mittelst Erkenntnisses der Husby Hardesvogtei vom 7ten No
vember v.J. wegen eigenmächtiger Disposition über auswardirte Ge
genstände zuerkannte lßtägige Gefängnisstrafe bei gewöhnlicher Ge
fangenkost aus allerhöchter Gnade zu erlassen.
Hans Majestæt hævede derpaa Geheime-Statsraads-Mødet.

J. Liebe.

Statsrådets forhandlinger
3. marts 1860-29. december 1862

C. C. Halls 2. ministerium

Medlemmer af ministeriet C. C, Hall (24/2 1860-31/12 1863) var
følgende:
Konseilspræsident : tidligere konseilspræsident Carl Christian Hall
- udenrigsminister : tidligere udenrigsminister Carl Christian Hall finansminister: tidligere finansminister Carl Emil Fenger - minister
for kirke- og undervisningsvæsenet: tidligere minister for kirke- og
undervisningsvæsenet Ditlev Gothard Monrad - justitsminister: justi
tiarius i landsover- samt hof- og stadsretten Andreas Lorenz Casse
- indenrigsminister: minister for kirke- og undervisningsvæsenet Dit
lev Gothard Monrad indtil 15. september 1861; derefter amtmand Pe
ter Martin Orla Lehmann - krigsminister: tidligere krigsminister
Hans Nicolai Thestrup indtil 13. august 1863; derefter tidligere krigs
minister Christian Carl Lundbye - marineminister: kontreadmiral
Steen Andersen Bille - Minister for Slesvig: tidligere minister for
Slesvig Frederik Herman Wolfhagen - Minister for Holsten og Lauen
borg: tidligere minister for hertugdømmet Slesvig Harald Iver An
dreas Raasløff indtil 30. marts 1861; derefter konseilspræsident Carl
Christian Hall.
Forhandlinger for perioden 3. marts 1860-13. juni 1860 er indført
i den i Statsrådets forhandlinger, bd. VII, s. 151-52 beskrevne proto
kol, pag. 365-445.
Forhandlingerne for perioden 26. sept. 1860-7. april 1863 er ind
ført i en folioprotokol, der er pagineret 1-449. Protokollen har følgende
rygtitel: Geheime-Statsraads-Protocol VII 1860-63. Forrest i protokol
len findes følgende autorisation: »Denne af 449 Pagina bestaaende,
gjennemdragne og med Vort allerhøieste Kabinets-Segl forsynede Pro
tokol ville Vi herved allernaadigst have autoriseret til deri at indføre
Forhandlingerne i Vort Geheime Statsraad. Christiansborg Slot den
7de Juni 1861. Frederik R.t Kun pag. 1-447 er benyttet.
Forhandlingerne for perioden 14. april 1863-19. oktober 1863 er
indført i en folioprotokol, der er pagineret 1-457. Protokollen har føl-
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gende rygtitel: Geheime-Statsraads-Protocol VIII 1863-64. Forrest i
protokollen findes følgende autorisation: »Denne af 457 Pagina bestaaende, gjennemdragne og med Vort allerhøieste Kabinets-Segl for
synede Protokol ville Vi herved allernaadigst have autoriseret til deri
at indføre Forhandlingerne i Vort Geheime Statsraad. Christiansborg
Slot den

Forhandlingerne for perioden 14. april 1863-19. oktober 1863 er
indført på pag. 1-143.

Møde i geheimestatsrådet lørdag d. 3. marts 1860.

Aar 1860, Løverdagen den 3die Marts, var det Geheime-Statsraad
forsamlet paa Christiansborg Slot under Hans Majestæt Kongens al
lerhøieste Præsidium.
Det tilførtes Protokollen, at det under 24de f.M. har behaget Hans
Majestæt Kongen i Naade at entledige samtlige Ministre, efter deres
derom allerunderdanigst indgivne Ansøgning, fra de dem allernaadigst
betroede Ministerposter, nemlig:
Hans Excellence Krigsminister og tillige Marineminister ad inte
rim, Generalmajor H. N. v. Thestrup, Commandeur af Dannebrogen
og Dannebrogsmand. Hans Excellence Indenrigsminister, Kammer
herre I. C. v. Jessen, Ridder af Dannebrogen. Hans Excellence Finantsminister ad interim R. Wcstenholz, Ridder af Dannebrogen og Danne
brogsmand. Hans Excellence Udenrigsminister og tillige Minister ad
interim for Hertugdømmet Slesvig C. F. A. B. Baron v. Blixen-Finecke,
Ridder af Dannebrogen. Hans Excellence Minister for Kirke- og Un
dervisningsvæsenet V. A. Borgen, Ridder af Dannebrogen.
Endvidere tilførtes Protokollen, at Hans Majestæt Kongen dernæst
under s.D. allernaadigst har udnævnt:
Geheime-Etatsraad, Lie. juris Carl Christian Hall, Storkors af
Dannebrogen og Dannebrogsmand, til Conseilspræsident og tillige til
Udenrigsminister for hele Monarkiet. Contreadmiral i Søetaten, Chef
for Søofficerscorpset samt Flaadeinspektcur, Kammerherre Steen An
dersen Bille, Storkors af Dannebrogen og Dannebrogsmand til Marine
minister for hele Monarkiet. Generalinspecteur over Infanteriet, Ge
neralmajor Hans Nicolai v. Thestrup, Commandeur af Dannebrogen
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og Dannebrogsmand, til Krigsminister for hele Monarkiet. Amtmand
over Flensborg Amt, Kammerherre Frederik Herman Wolfhagcn, Com
mandeur af Dannebrogen, til Minister for Hertugdømmet Slesvig.
Conferentsraad Harald Iver Andreas Raasløff, Commandeur af Danne
brogen, til Minister ad interim for Hertugdømmerne Holsten og Lauen
borg. Biskop, Dr. philos. Ditlev Gothard Monrad, Commandeur af
Dannebrogen og Dannebrogsmand, til Minister for Kirke- og Under
visningsvæsenet i Kongeriget Danmark og tillige til Indenrigsminister
ad interim for Kongeriget. Justitiarius i den Kongelige Landsoversamt Hof- og Stadsret i Kjøbenhavn og extraordinær Assessor i Høiesteret, Etatsraad, Dr. juris Andreas Lorenz Casse, Ridder af Danne
brogen og Dannebrogsmand, til Justitsminister for Kongeriget Dan
mark. Professor i det lægevidenskabelige Facilitet ved Kjøbenhavns
Universitet og Directeur for den Kongelige Veterinær- og Landbohøiskole, Etatsraad, Dr. med. Carl Emil Fenger, Ridder af Dannebrogen,
til Finantsminister for hele Monarkiet.
Fremdeles tilførtes Protokollen, at der under s.D. er udfærdiget en
allerhøieste Ordre til Hans Excellence Minister ad interim for Hertug
dømmerne Holsten og Lauenborg I. A. Raasløff om ad interim at ind
træde i det Kongelige Geheime-Statsraad og der tage Sæde efter sin
personlige Rang.
Endelig tilførtes endnu Protokollen, at der under s.D. allernaadigst
er tillagt Hans Excellence Finantsminister Dr. med. C. E. Fenger al
lerhøieste Ordre om, under Hans Excellence Ministeren for Hertug
dømmet Slesvig, Kammerherre F. H. Wolfhagens Fraværelse, at over
tage Bestyrelsen af Ministeriet for bemeldte Hertugdømme.
Samtlige nyudnævnte Ministre, med Undtagelse af Ministeren for
Hertugdømmet Slesvig, vare tilstede og indtoge deres Pladser i det
Geheime-Statsraad.
Udenrigsministeren [Hall] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende Instruction for den Kongelige Forbundsdagsgesandt
med Hensyn til Afstemningen den 8de Marts i det holsten-laucnborgske Forfatningsanliggende.
Overensstemmende med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at bemyndige Udenrigsministeren til at instruere den
kongelige Forbundsdagsgesandt til ved den til den 8de d.M. ansatte
Afstemning over de forenede Udvalgs Betænkning at afgive et i Over
ensstemmelse med det i den refererede Forestilling allerunderdanigst
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Bemærkede affattet Votum, hvilket Allerhøistsamme ønskede holdt i
en saa kraftig Tone som muligt.
Krigsministeren [Thestrup] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling betræffende en ved 19de Infanteribataillon den 2den Febru
ar d.A. afsagt Krigsretsdom, ved hvilken Menig af Bataillonens 4de
Compagni No. 504 Jens Peter Johansen (Fraugde) for Desertion, Be
drageri og Tyveri er anset med Straf af Forbedringshusarbeide i 3
Aar og tilpligtet at betale i Erstatning til Rasmus Hansen af Tulle
bølle 3 Rd. 32 Sk., til Husmand Niels Rasmussen af Hjallesemark 17
Rd. 32 Sk. og til Husmand Hans Jensen af Ubberup 20 Rd. 16 Sk.
ligesom ogsaa at erstatte samtlige ved hans Efterlysning og Anhol
delse forbundne Omkostninger.
I Overensstemmelse med Krigsministerens Indstilling behagede det
Hans Majestæt allernaadigst at resolvere, at Krigsrettens Dom for
synes med følgende allerhøieste Paategning: »Krigsrettens Dom vor
der herved stadfæstet«.
Indenrigsministeren [Monrad] refererede en allerunderdanigst
Forestilling angaaende allerhøieste Stadfæstelse paa en af Rigsdagen
vedtagen Lov om Forrentningen af Kongerigets særlige Andel af To
talkassebeholdningen og om Forøgelsen af Kongerigets særlige Reser
vefond i Finantsaarene 1860-62.
Overensstemmende med Indstillingen blev bemeldte af Rigsdagen
vedtagne Lov allerhøist stadfæstet af Hans Majestæt.
Fremdeles refererede Indenrigsministeren [Monrad] en allerun
derdanigst Forestilling om Eneret for Mekanikus F. J. Jørgensen paa
Forfærdigelsen af Tærskemaskiner af den af ham angivne Construc
tion.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede Hans Majestæt
allernaadigst at forunde Mekanicus Frederik Julius Jørgensen af Kjøbenhavn 5 Aars Eneret til i det danske Monarki at forfærdige eller
lade forfærdige Tærskemaskiner af den af ham angivne Construction.
Sluttelig refererede Indenrigsministeren [Monrad] en allerunder
danigst Forestilling om Eneret for Ingenieur L. Stoesger til at for
færdige de af ham angivne Apparater til at fortære Røg ved Loko
motiver, naar Stenkul anvendes som Brændemateriale.
Overensstemmende med Indstillingen behagede Hans Majestæt al
lernaadigst at forunde Ingenieur Louis Stoesger af Breslau 10 Aars
Eneret i det danske Monarki til at forfærdige eller lade forfærdige de

3. MARTS 1860

63

af ham angivne Apparater til at fortære Røg ved Lokomotiver, naar
Stenkul anvendes som Brændemateriale.
Ministeren for Kirke- og Undervisningsvæsenet [Monrad] refere
rede to allerunderdanigste Forestillinger, hvorved til allerhøieste
Stadfæstelse forelægges følgende tvende af Rigsdagen vedtagne Love,
nemlig :
1) Lov om en extraordinær Pension for forhenværende Sognepræst til
Gardar og Bessastadir og Provst i Gullbringa og Kjosar Sysseler i
Island, Stiftsprovst Arni Helgason.
2) Lov om extraordinær Pension for forhenværende Inspecteur ved
den Kongelige particulære Mineraliesamling, Professor Ludvig
Holberg Olufsen.
I Overensstemmelse med Indstillingerne bleve begge disse Love
allerhøist stadfæstede af Hans Majestæt.
Fremdeles refererede Ministeren for Kirke- og Under visningsvæ
senet [Monrad] tvende allerunderdanigste Forestillinger, hvorved
følgende to Lovudkast forelægges :
1) Forslag til Lov om Pension af Statskassen til Catecheten for Bekjenderne af den mosaiske Religion i Aarhus og Ribe Stifter L. N.
Bloch.
2) Forslag til Lov angaaende Udvidelse af det af Ludvig Holberg stif
tede Enkesæde til Friboliger under Navn af »Baron Ludvig Hol
bergs Stiftelse paa Tersløse Hovedgaard for Enker og aldrende
ugifte Piger.c
Overensstemmende med Indstillingerne bleve begge disse Lovud
kast allerhøist approberede til Forelæggelse for den nu forsamlede
Rigsdag.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende Tilladelse for Caroline Svensdatter Lindbom til efter
udstaaet Straf at forblive her i Landet.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede Hans Majestæt al
lernaadigst at tillade, at svensk Fruentimmer Caroline Svensdatter
Lindbom, der ifølge den Kongelige Viborgske Landsoverrets Dom af
23 August 1858 har været straffet med Forbedringshusarbejde i 1
Aar, maa forblive her i Landet, uanset at det ved bemeldte Dom er
bestemt, at hun efter udstaaet Straf ved Politiets Foranstaltning skal
bringes ud af Landet.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fore-
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stilling angaaende Livsstrafs Eftergivelse for Arrestanten Johan Pe
ter Heyck.
Overensstemmende med Indstillingen blev den Arrestanten Johan
Peter Heyck ved Høiesterets Dom af 25de Januar d.A. for Bigami i
Henhold til D. L. 6-13-23, tilfundne Straf af at miste sin Hals ham
allernaadigst eftergivet, imod at han hensættes til Forbedringshusarbeide i 2 Aar.
Fremdeles refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Strafformildelse for Tugthusfange Hans
Nymand.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt al
lernaadigst, at Skipper Hans Nymand eller Hans Hansen Nymand eftergives den resterende Del af den ham i Henhold til Forordningen
Ilte April 1840 § 77 jvfr. § 53 og Forordningen 26de Marts 1841 §
9 jvfr. § 4 ved Høiesterets Dom af 26de Marts 1856 idømte Straf af
10 Aars Tugthusarbeide.
Videre refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderdanigst
Forestilling angaaende Strafformildelse for Niels Jensen.
Overensstemmende med Indstillingen blev den Arrestanten Niels
Jensen ved Høiesterets Dom af 25de Januar for 3die Gang bcgaaet
Løsgjængeri tilfundne Straf af 1 Aars Forbedringshusarbeide ham al
lernaadigst eftergivet, mod at han hensættes til Fængsel paa Vand og
Brød i 4 Gange 5 Dage.
Justitsministeren [Casse] refererede dernæst en allerunderdanigst
Forestilling angaaende Eftergivelse af den Pigen Cathrine Nielsdatter
for qvalificeret Leiermaal dikterede Straf.
I Overensstemmelse med Indstillingen blev den Pigen Cathrine
Nielsdatter af Andkjær ved det af Justitsministeriet under 19de f.M.
ad mandatum udfærdigede allerhøieste Reskript for qvalificeret Lei
ermaal dikterede Straf af Fængsel paa Vand og Brød i 7 Dage, aller
naadigst eftergivet hende.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende Livsstrafs Eftergivelse for Arrestantinden Christi
ane Ellenline Jørgensen, idet han indstillede, at det allernaadigst
maatte behage Deres Majestæt at eftergive Arrestantinden Christiane
Ellenline Jørgensen den hende ved Høiesterets Dom af 5te Januar
d.A. for Barnefødsel i Dølgsmaal og Fostermord, i Henhold til D. L.
6-6-7, 8, tilfundne Straf af at miste sin Hals og hendes Hoved at sættes
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paa en Stage, imod at hun hensættes til Tugthusarbeide paa Deres
Majestæts Naade.
Justitsministeren [Casse] knyttede til Referatet af denne Fore
stilling den Bemærkning, at der med Hensyn til den paagjældende
Sag alt var, hvad der gjaldt flere af de til Foretagelse i nærværende
Geheime-Statsraads-Møde bestemte Sager, af hans Formand afgivet
Resolution om, hvorledes Sagen skulde forelægges Hans Majestæt, men
at han, skjøndt han vel neppe selv vilde have vovet at gaa saa langt
ned i den Benaadning, hvortil Domfældte bragtes i Forslag, som til
Tugthusarbeide paa Kongens Naade, idet han troede ikke at ville have
kunnet gaa videre end til Tugthusarbeide i 10 Aar, dog havde fundet
saameget mindre Betænkelighed ved ikke at forandre hin allerede in
den hans Tiltrædelse afgivne Resolution, som jo Sagens endelige Afgjørelse vilde ske i Geheime-Statsraadet.
Hans Majestæt behagede allernaadigst at bifalde den foreliggende
Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende Strafs Eftergivelse for Laura Sørensen Galthen.
Overensstemmende med Indstillingen blev den Erik Carl Willebad
Nybergs Hustru Laura Sørensen Galthen ved allerhøieste Ordre af
8de August f.A. dikterede Straf af Fængsel paa Vand og Brød i 7
Dage for med 3 forskjellige Mandspersoner at have avlet uægte Børn
hende allernaadigst eftergivet.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling, om at Tiltale mod John Christian Larsen maa bortfalde.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at Tiltale mod Sømand John Christian Larsen af Rønne for
det af ham den Ilte November f.A. under en Udpantningsforretning
udviste Forhold mod Fogedretten maa bortfalde, mod at han erlægger
en Mulkt af 25 Rd. til Rønne Kjøbstads Fattigkasse.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende Bogø Sogns Henlæggelse under Stubbekjøbing Her
red og Lægedistrikt samt om Ophævelsen af de blandede Jurisdik
tionsforhold paa Langø, Tærø og Lilleø, idet han indstillede:
1) At Bogø Sogn fra næstkommende April at regne henlægges fra
Møns Herreds til Stubbekjøbing Herreds Jurisdiktion, dog saaledes, at dette Sogn fremdeles vedbliver at henhøre under Præstø
Amt, og at bemeldte Sogn fra samme Tidspunkt henlægges fra
s
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Distrikslægeembedet i Stege til Distrikslægeembedet i Stubbekjøbing.
2) At det paalægges Herredsskriveren i Møns Herred at udfærdige
de i Anledning af den ovennævnte Jurisdiktionsomordning for
nødne Udskrifter af bemeldte Herreds Skjøde- og Panteprotokoller uden Gebyr, men mod Godtgjørelse af de med Udfærdigelsen
forbundne Udgifter, hvilken Godtgjørelse, hvis Størrelse vil være
at bestemme af Justitsministeriet, udredes af Herredsfogden i
Stubbekjøbing Herred.
3) At der tillægges Distrikslæge i Stege, Bataillonschirurg Mackeprang for hans Embedstid en aarlig Godtgjørelse af 30 Rd. for
det ved Bogø Sogns Afgang fra Embedet foranledigede Tab i Ind
tægter, hvilken Godtgjørelse udredes af Præstø Amts Reparti
tionsfond.
4) At Bogø Sogn fritages for fremtidigen at yde Bidrag til Thing- og
Arresthuset i Stege mod at deltage i Udgifterne ved en lignende
Bygnings Opførelse for Stubbekjøbing Herred, dog at det til det
førstnævnte Thing- og Arresthus allerede ydede Bidrag kommer til
Afdrag i Bidraget til de sidstnævnte Udgifter, samt
5) At den af Birkedommeren i Vordingborg nordre Birk hidtil ud
øvede Poli ti jurisdiktion paa Øerne Langø, Tærø og Lilleø fra 1ste
April næstkommende henlægges under Herredsfogden i Møns Her
red, der hidtil ikkun har udøvet Civiljurisdiction paa bemeldte
Øer.
Samtlige disse Indstillinger bleve allernaadigst bifaldle af Hans
Majestæt.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende Bevilling for Arbeidsmand Anders Christensen til
fuldstændig Ophævelse af hans Ægteskab m. v.
Overensstemmende med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at bifalde, at Ægteskabet imellem Arbeidsmand Anders
Christensen af Thisted og Hustru Inger Marie Jensdatter af Ballerum,
der siden den 1ste Januar 1843 have levet separerede i Henseende til
Bord og Seng, maa være fuldstændig ophævet, og at Manden maa indgaa nyt Ægteskab navnlig ogsaa med Ane Cathrine Christensdatter,
uanset at han under sin Separation har forset sig med hende.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling om Approbation paa en af Administrator for Stamhuset Sæ-
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bygaard indgaaet Kontrakt angaaende Bortforpagtning af Hovedgaardene Sæbygaard og Ottostrup.
I Overensstemmelse med Indstillingen blev der allernaadigst med
delt Approbation paa den den refererede Forestilling vedlagte, mellem
Administrator for Stamhuset Sæbygaard, Hospitalsforstander Cancelliraad Hjerrild, og Jacob Holm af Brendstrup den 29de April 1859 indgaaede Kontrakt, forsaavidt den gaar ud paa en Bortforpagtning for
et Tidsrum af 18 Aar af de under Stamhuset hørende Hovedgaarde
Sæbygaard og Ottostrup.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling om Tilladelse til at optage paa Stamhuset Sæbygaards Akti
ver et Laan af indtil 10.000 Rd., idet han indstillede, at Administra
tor for Stamhuset Sæbygaard, Hospitalsforstander Cancelliraad Hjer
rild til Bestridelse af Omkostningerne ved forskjellige Byggearbeider
paa Stamhusets 2de Hovedgaarde Sæbygaard og Ottostrup maa paa
sammes Aktiver optage et Laan af indtil 10.000 Rd., paa Vilkaar:
1 ) At Laanel forrentes og afdrages med 8 °/o pro anno.
2) At det efter Udløbet af hver af de halvaarligc Terminer godtgjøres
for Justitsministeriet, at de forfaldne Renter og Afdrag ere erlagte,
°g
3) At det i sin Tid ved Attest fra 2de paalidelige og sagkyndige Mænd
godtgjøres for Justitsministeriet, at Laanet er blevet anvendt paa
den ansøgte Maade, og at de omhandlede Byggeforetagender ere
forsvarligt og hensigtsmæssigt udførte.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede derefter tvende allerunder
danigste Forestillinger, hvorved følgende to af Rigsdagen vedtagne
Love forelægges til allerhøieste Stadfæstelse:
1) Lov angaaende Brændevinshandel og Brændevinsudskjænkning
paa Færøerne.
2) Lov om Pension for Pladscommandanten ved det nu nedlagte Quarantæne-Etablissement paa Kyholm, Capitainlieulenant Johan
Christian Krüger samt om Vartpenge for den fungerende Præst ved
bemeldte Quarantæne-Etablissement Capellan Julius Ferdinand
Bjerager Langhoff.
I Overensstemmelse med Indstillingerne bleve begge disse Love
allerhøist stadfæstede af Hans Majestæt.
Justitsministeren [Casse] refererede dernæst en allerunderda5*
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nigst Forestilling, hvorved en af Rigsdagen vedtagen Lov om Straffen
for Løsgjængeri og Betleri forelægges til allerhøieste Stadfæstelse.
Hans Majestæt Kongen bemærkede, at der for kort siden var af en
Deputation blevet overrækket Allerhøistsamme en med henved 1700
Underskrifter af Personer i Hovedstaden forsynet Adresse om, at den
nu foreliggende Lov ikke maatte blive stadfæstet. Skjøndt det nu vel
var Hans Majestæts allerhøieste Bestemmelse at sanctionere denne af
Rigsdagen vedtagne Lov, troede Allerhøistsamme dog paa den anden
Side, at man ikke ganske kunde se bort fra den Betydning, som laa
i, at bemeldte Adresse havde saa stort et Antal Underskrifter og det
netop i det hele af Folk i den lavere Stand.
Eflerat Adressen derpaa var blevet oplæst, yttrede Justitsministe
ren [Casse], at den overdrevne Frygt, som Underskriverne havde for
den omhandlede Lov, væsentlig var at tilskrive Misforstaaelse, men at
han forresten, idet han ikke vilde miskjende den Betydning, som en
saadan med talrige Underskrifter forsynet Adresse kunde have, skulde
tage nærmere under Overveielse, om der maaske kunde være Anled
ning til at instruere Politichefen i Kjøbenhavn om, navnlig for det
første Indtryks Skyld, at drage Omsorg for, at Loven ikke kom til i
nogen Maade at anvendes med større Strenghed end nødvendigt.
Hans Majestæt stadfæstede derefter allerhøist den foreliggende
Lov.
Sluttelig refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderda
nigst Forestilling, hvorved forelægges Udkast til Lov om en Tillægs
pension for Andrea Bluhme, Enke efter forhenværende constitueret
Udskrivningschef for det 6te Udskrivningsdistrikt, Capitain Johan Pe
ter Bluhme.
Overensstemmende med Indstillingen blev dette Lovudkast aller
naadigst approberet til Forelæggelse for Rigsdagen i dens indevæ
rende Session.
Finantsministeren [Fenger] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling, hvori indstilles, at den med indeværende Aar udløbende
Postconvention mellem Danmark og Preussen af 19de December 1853,
med Undtagelse af de i samme indeholdte Bestemmelser angaaende
Vedligeholdelsen af en Postdampskibsforbindelse mellem Kjøbenhavn
og Stettin, fremdeles bliver gjældende efter den 1ste Januar 1861 i
Overensstemmelse med sammes Artikel 44.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
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Fremdeles refererede Finantsministeren [Fenger] en allerunder
danigst Forestilling, hvorved forelægges den af Rigsdagen vedtagne
Lov om Forandring af en Bestemmelse i § 25 af Colonialloven for de
dansk-vestindiske Besiddelser af 26de Marts 1852.
I Overensstemmelse med Indstillingen blev bemeldte Lov allerhøist
stadfæstet af Hans Majestæt.
Den interimistiske Minister for Hertugdømmet Slesvig [Fenger]
refererede derpaa 4 allerunderdanigste Forestillinger, hvorved fore
lægges følgende 4 af Provindsialstænderne for bemeldte Hertugdømme
behandlede Love :
1) Patent for Hertugdømmet Slesvig angaaende et Tillæg til § 45
af Fattiganordningen af 29de December 1841.
2) Patent for Hertugdømmet Slesvig angaaende en Forandring i § 120
af Veiforordningen af 1ste Marts 1842, m.v.
3) Forordning for Hertugdømmet Slesvig angaaende Kjøretøierne paa
Chausseerne og de grundforbedrede mindre Landeveie.
4) Forordning for Hertugdømmet Slesvig angaaende Straffen for dem,
som enten forsætligen eller af Uagtsomhed beskadige Jernbaner
eller disses Tilbehør eller iøvrigt foretage Handlinger, som med
føre Fare med Hensyn til Jernbanernes Benyttelse.
Overensstemmende med Indstillingerne bifaldt Hans Majestæt al
lernaadigst, at disse 4 Love emanere i den allerunderdanigst indstil
lede Form.
Der interimistische Minister für das Herzogthum Schleswig [Fen
ger] referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die
Herabsetzung der dem Malergesellen Kr. Fr. F. Richard aus Ringsebølle
auf Laaland wegen Fälschungen in seinem Wanderbuche zuerkannten
einjährigen Zuchthausstrafe.
In Übereinstimmung mit dem Anträge geruheten Seine Majestät,
die dem Malergesellen Knud Frederik Ferdinand Richard aus Ringse
bølle auf Laaland mittelst Erkenntnisses des Criminalgerichts des
Fleckens Cappeln vom 28sten December v.J. wegen Fälschungen in
seinem Wanderbuche zuerkannte einjährige Zuchthausstrafe auf eine
2 mal 5 tätige Gefängnisstrafe bei Wasser und Brot allergnädigst
herabzusetzen.
Sluttelig refererede den interimistiske Minister for Hertugdømmet
Slesvig [Fenger] fire allerunderdanigste Forestillinger, hvorved føl
gende 4 Lovudkast forelægges:
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1) Udkast til en Forordning for Hertugdømmet Slesvig om nogle af
de i § 8 af Forordningen af 13de Februar 1741 om gudelige For
samlinger indeholdte Bestemmelsers Ophævelse for Medlemmerne
af Landskirken.
2) Udkast til en Forordning for Hertugdømmet Slesvig angaaende Bap
tisterne.
3) Udkast til et Patent for Hertugdømmet Slesvig angaaende en mid
lertidig Forhøielse af de Bidrag, der ydes af Communerne til Straf
feanstalterne i Glückstadt.
4) Udkast til en Forordning for Hertugdømmet Slesvig angaaende
Forholdsregler mod Oldenborrer og Oldenborrelarver saavelsom
andre for Græsset og Markfrugterne skadelige Insekter.
I Overensstemmelse med Indstillingerne bleve samtlige disse Lov
udkast allernaadigst approberede til Forelæggelse for Provindsialstænder-Forsamlingen for Hertugdømmet Slesvig i dens nærværende
Samling.
Hans Majestæt hævede derpaa Geheime-Statsraads-Mødet.

J. Liebe.

Møde i geheimestatsrådet lørdag d. 17. marts 1860.

Aar 1860, Løverdagen den 17de Marts, var det Geheime-Statsraad
forsamlet paa Christiansborg Slot under Hans Majestæt Kongens al
lerhøieste Præsidium.
Ministeren for Hertugdømmet Slesvig var tilstede og indtog sin
Plads i det Geheime-Statsraad.
Krigsministeren [Thestrup] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling betræffende afskediget Premierlieutenant L. C. v. Svanes
Gjenoptagelse i Armeen som Premierlieutenant i Infanteriets Krigs
reserve.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt al
lernaadigst, at den under 20de April 1850 i Naade og med Pension
afskedigede Premierlieutenant af Infanteriet Lauritz Christian v.
Svane, Ridder af Dannebrogen, gjenoptages i Armeen som Premierlieu
tenant i Infanteriets Krigsreserve med sin forhen havte Anciennetet i
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Infanteriets Linie af Iste November 1843 mellem Premierlieutenanterne af Infanteriet v. Dræby og v. Westengaard.
Fremdeles refererede Krigsministeren [Thestrup] en allerunder
danigst Forestilling, om at Fæstningsslaven i Kjøbenhavns Stokhus
Rasmus Jensen Øverup til den 1ste April d.A. maa eftergives den tilbagestaaende Del af den ham idømte Straf.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt al
lernaadigst, at Fæstningsslaven i Kjøbenhavns Stokhus Rasmus Jen
sen Øverup, der ved den under 13de December 1850 allerhøist stad
fæstede Krigsretsdom af 26de November s.A. er anset med Straf af 12
Aars Fæstningsarbeide, som Følge af Stokhusets til den 1ste April
d.A. stedfindende Ophævelse og øvrige i Betragtning kommende Om
stændigheder, til det nævnte Tidspunkt eftergives den tilbagestaaende
Del af bemeldte Straf og forundes Frihed paa sædvanligt Vilkaar.
Sluttelig refererede Krigsministeren [Thestrup] en allerunderda
nigst Forestilling betræffende en ved 1ste Artilleriregiment den 5te
d.M. afsagt Krigsretsdom, ved hvilken Constabel af Regimentets 1ste
Batteri No. 216 Lorentz Sørensen for qvalificeret Tyveri er anset med
Straf af Forbedringshusarbeide i 3 Aar, hvilken Straf Krigsministe
ren allerunderdanigst indstillede til at formildes derhen, at Domfældte
nedsættes i de meniges 2den Klasse og straffes med 50 Rottingslag
samt strengt Fængsel paa Vand og Brød i 4 Gange 5 Dage.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst den indstillede Formildelse,
dog saaledes, at Rottingstraffen falder bort, og resolverede Allerhøist
samme, at Krigsretsdommen bliver i Overensstemmelse hermed at for
syne med fornøden Paategning.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Raasløff] referierte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend das
holsteinische Chaussee-Budget pro 1860/61.
Übereinstimmend mit dem Anträge wurde das im Entwürfe der
referirten Vorstellung angeschlossene Chausseebudget des Herzog
tums Holstein pro 1860/61 allerhöchst genehmigt.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Raasløff] referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend den
Entwurf des lauenburgischen Chausseebudgets pro 1860-61.
In Übereinstimmung mit dem Anträge wurde das im Entwürfe der
referirten Vorstellung anliegende Chausseebudgets des Herzogtums
Lauenburg pro 1860/61 allerhöchst genehmigt.
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Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Raas
løff] referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend den
Umfang der Beitragspflicht der Städte im Herzogthum Holstein und
insbesondere der Stadt Kiel zu den Vergütungsgeldern für den Weg
fall der s.g. allgemeinen Landesführen, indem er allerunterthänigst
beantragte, ob nicht die Städte des Herzogthums Holstein für die
Folge von der Concurrenz zu den nach der Verordnung vom 17ten
December 1845 zu entrichtenden Vergütungsgeldern für den Wegfall
der allgemeinen Landesführen in Ansehung der darunter begriffenen
Militairführen in Friedenszeit zu befreien, sowie ob nicht das Ministe
rium zugleich allergnädigst zu autorisiren sein möchte, den von der
Stadt Kiel nach dem Patente vom 25sten October 1855 für die ver
gangene Zeit desfalls zu entrichtenden Beitrag zu den fraglichen Ver
gütungsgeldern ungefordert zu lassen.
Seine Majestät genehmigten allerhöchst diesen Antrag.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Raas
løff] referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die
Bewilligung der Stempelpapirfreiheit für die von der zur Unterhaltung
der Heide-Pahlhuder Ncbenlandstrasse verpflichteten Interessent
schaft zu diesem Behufe abzuschliessenden Contracte über Bauten und
Lieferungen.
In Übereinstimmung mit dem Anträge geruheten Seine Majestät,
der zur Unterhaltung der Heide-Pahlhuder Nebenlandstrasse ver
pflichteten Intercssentschaft der Kirchspiele Heide, Weddingstedt,
Hennstedt und Tellingstedt die Befreiung vom Gebrauche des gestem
pelten Papirs zu den Contracten mit den Enterpreneuren der Bauten
und Lieferungen für die gedachte Landstrasse solange deren Unter
haltung nach den dafür in Folge der allerhöchsten Resolution vom
9ten September v.J. betreffend die Bewilligung der Wegegeldhebung,
festgestellten und ferner anzuordnenden Normen unter Leitung der
technischen Wegebehörden geschieht, jedoch mit Vorbehalt jederzeitiger Zurücknahme dieser Vergünstigung und ihres eventuellen Weg
falls in Folge etwaniger allgemcingesetzlichen Bestimmungen ohne
Entschädigung der Inleressentschaft, allergnädigst zu bewilligen.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Raas
løff] referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die
Wiederverpachtung der vor Ralzeburg belegenen herrschaftlichen
Malzmühle cum pertinentiis.
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Übereinstimmend mit dem Anträge wurde das Ministerium aller
höchst autorisirt, die vor Ratzeburg belegene herrschaftliche Malz
mühle nebst der dazu gehörigen Windmühle auf 6 Jahre, vom lsten
Mai d. J. angerechnet, dem bisherigen Pächter derselben Johann Peter
August Glamann, für die von ihm in dem desfalls am Ilten Januar
d.J. abgehaltenen Licitationstermin gebotene Pachtsumme von 2765
Rt. L.M. unter den der Licitation zum Grunde gelegten Bedingungen
in Pacht zu überlassen, sowie das darnach Erforderliche zu veranlas
sen.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Raasløff] referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die
Wiederverpachtung der herrschaftlichen Mühlen cum pertinentiis zu
Crumesse, Amts Ratzeburg.
In Übereinstimmung mit dem Anträge autorisirten Seine Majestät
allerhöchst das Ministerium, die landesherrlichen Mühlen cum perti
nentiis zu Crumesse, Amts Ratzeburg, auf 6 Jahre, vom lsten Mai
d.J. bis dahin 1866, dem Müller Ludvig Friedrich Brede für die auf
der am löten December 1859, abgehaltenen Licitation gebotene jähr
liche Pachtsumme von 703 Rt. L.M. unter den dieser Licitation zum
Grunde gelegten Bedingungen in Pacht zu überlassen, sowie das dar
nach Erforderliche zu veranlassen.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Raasløff] referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die
Gesuche des Schneiders Bruhnstein, des Sattlers Stubbe und des Tisch
lers Rahmstorf in Reinfeld, um eigenthümliche Überlassung eines am
Herrenteich bei Reinfeld belegenen herrschaftlichen Landstücks, in
dem er allerunterthänigst beantragte, ob nicht allerhöchst zu geneh
migen sein möchte, dass dem Sattler Stubbe in Reinfeld das am Her
renteiche bei Reinfeld belegene 10-12 Quadratruthen grosse Domanialgrundstück für einen Kaufpreis von 2 Rt. pr. Quadratruthe und im
Übrigen unter angemessenen Bedingungen eigenthümlich überlassen
werde, und ob nicht das Ministerium allergnädigst zu autorisiren sein
möchte, das in dieser Beziehung Erforderliche zu veranlassen.
Die beiden Anträge wurden allerhöchst genehmigt.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Raasløff] referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend ein
Gesuch des Grossherzoglich-Mecklenburg-Schwerinschen Hofzimmer
meisters I. F. Erdmann Cleve aus Schwerin um Verleihung eines Pa-
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tents auf die Anfertigung einer von ihm erfundenen Maschine zum
Beschneiden von Ziegelsteinen.
Übereinstimmend mit dem Anträge genehmigten Seine Majestät
allerhöchst, dass dem Grossherzoglich-Mecklenburg-Sclrwerinschen
Hofzimmermeister Johann Friedrich Erdmann Cleve aus Schwerin auf
5 Jahre Patent für die ganze Monarchie auf die ausschliessliche An
fertigung der von ihm erfundenen Maschine zum Beschneiden von
Ziegelsteinen allergnädigst verliehen werde.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Raasløff] referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend das
Gesuch des Mühlenpächters Dr. H. C. T. Bahr in Rendsburg um eine
Remission in der Pacht der zu Rendsburg belegenen, der allerhöchsten
Landesherrschaft zuständigen Mühlen.
In Übereinstimmung mit dem Anträge geruheten Seine Majestät,
dem Mühlenpächter Dr. med. Heinrich Christian Theodor Bahr in
Rendsburg eine Remission von im Ganzen 4000 Rt. in der Pacht für
die zu Rendsburg belegenen, der allerhöchsten Landesherrschaft zu
ständigen Mühlen allergnädigst zu bewilligen und das Ministerium al
lerhöchst zu autorisiren, das in dieser Beziehung Erforderliche wahr
zunehmen.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Raasløff] referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend ein
Gesuch des Landmilitairpflichtigen Jochim Friedrich Christian Pe
tersen aus dem Gute Tangstedt um Erlass einer von dem Tangstedter
Justitiariate wegen Entweichens wider ihn erkannten zweimonatlich
en Gefängnisstrafe.
Übereinstimmend mit dem Anträge geruheten Seine Majestät, die
wrider Jochim Friedrich Christian Petersen aus dem Gute Tangstedt
unter 3ten November v.J. von dem Tangstedter Justitiariate wegen
Entweichens erkannte zweimonatliche Gefängnisstrafe bei gewöhn
licher Gefangenkost demselben aus allerhöchster Gnade zu erlassen.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Raasløff] referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die
Wiederverpachtung der herrschaftlichen Palmmühle bei Lauenburg
und der Brookmühle bei Witzetze, Amts Lauenburg.
In Übereinstimmung mit dem Anträge genehmigten Seine Majestät
allerhöchst, dass die herrschaftliche Palmwind- und Palmwasser
mühle bei Lauenburg und die herrschaftliche Wassermühle, genannt
die Brookmühle, bei Witzetze, Amts Lauenburg dem seitherigen
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Mühlenpächter Nicolaus Hartten in Lauenburg für die von ihm auf der
desfalls am 21sten Januar d. J. abgehaltenen Licitation als Höchstbie
tenden offerirte jährliche Pachtsumme von 2415 Rt. L.M. auf fernere
10 Jahre, vom lsten Mai 1860 angerechnet, sowie im übrigen unter
den der Licitation zu Grunde gelegten Bedingungen allergnädigst in
Pacht überlassen werden; und wurde zugleich das Ministerium aller
höchst aulorisirt, das in dieser Beziehung weiter Erforderliche wahr
zunehmen.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Raas
løff] referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die
Verpachtung der Ländereien des König Christians Kogs für das Jahr
1860.
Übereinstimmend mit dem Anträge gcruheten Seine Majestät, die
am 22sten v.Mts. stattgehabte Verpachtung der Ländereien des König
Christians Kogs für die Zeit vom lsten April bis Martini d.J., derzufolge die Pachtsumme für ein Areal von 478 Morgen, 4 Scheffel, 1
Quadratruthe sich im Ganzen auf 47.985 Rt. beläuft, allerhöchst zu
genehmigen und das Ministerium dabei allergnädigst zu autorisiren,
die von der abgehaltenen Licitation ausgeschlossenen, zusammen 22
Morgen, 1 Scheffel, 29 Quadratruthen messenden Parcellen den zur
Klasse der Tagelöhner gehörigen Einwohnern der Dorfschaften Bars
fleth und Ketelsbüttel für das Jahr 1860 gegen eine auf 30 Rt. à Morgen
zu bestimmende Pachtsumme, sowie unter sonstigen angemessenen
Bedingungen zu überlassen.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Raas
løff] referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend das
Gesuch des zufolge allerhöchsten Patents vom 29sten März 1852 von
der Amnesti ausgeschlossenen Kaufmanns M. T. Schmidt in Hamburg
um die Erlaubnis, sich temporair in den Königlichen Ländern auf
halten zu dürfen.
In Übereinstimmung mit dem Anträge geruheten Seine Majestät,
das Ministerium allergnädigst zu autorisiren, dem durch das aller
höchste Patent vom 29sten März 1852 von der Amnestie ausgeschlos
senen Kaufmann M. T. Schmidt in Hamburg auf sein Gesuch um Ertheilung der Erlaubnis sich in Familien- und geschäftlichen Angele
genheiten temporair in den Königlichen Ländern aufzuhalten, zu er
öffnen, dass diese Bitte zwar nicht habe bewilligt werden können, dass
er jedoch in einzelnen Fällen auf sein bei dem Ministerium für die
Herzogthümer Holstein und Lauenburg einzubringendes Ansuchen die
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Ertheilung einer desfälligen Erlaubnis auf eine bestimmte Zeit werde
gewärtigen können.
Ferner referirte der Minister für die Herzogthümer Holstein und
Lauenburg [Raasløff] eine allerunterthänigste Vorstellung betref
fend das Gesuch des Käthners und Uhrmachers Hinrich Wilhelm
Rohde in Kaltenkirchen um Erlass einer ihm wegen begangener Excesse unterm Ilten Februar 1847 zuerkannten 6 mal 5 tägigen Ge
fängnisstrafe bei Wasser und Brot.
Übereinstimmend mit dem Anträge geruheten Seine Majestät, die
wider den Käthner und Uhrmacher Hinrich Wilhelm Rohde in Kalten
kirchen unterm Ilten Februar 1847 von dem Segeberger Amthause
wegen wiederholt begangener Excesse und wegen Wiedersetzlichkeit
gegen die Polizeigewalt erkannte 6 mal 5 tägige Gefängnisstrafe bei
Wasser und Brot aus allerhöchster Gnade in eine Brüche von 25 Rt.
R.M. zu verwandeln.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Raas
løff] referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die Be
willigung einer ferneren temporairen Besoldungsverbesserung für Be
amte und Angestellte des Herzogthums Holstein, welche das Ministe
rium für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg sortiren, für das
Rechnungsjahr 1860/61.
übereinstimmend mit dem Anträge geruheten Seine Majestät, die
pro 1859/60 allerhöchst bewilligten temporairen Gehaltzulagen für
holsteinische Beamte und Angestellte, welche das Ministerium für die
Herzogthümer Holstein und Lauenburg sortiren, insoweit nicht mit
Rücksicht auf Einzelne derselben eine definitive Gagennormirung an
die Stelle treten möchte, auch für die Zeit vom lsten April 1860 bis
dahin 1861 allergnädigst zu bewilligen, mit der Modification jedoch,
dass die Zulagen für den Director der Altonaer Sternwarte und für
den Kämmerer zu Altona und von der Zulage für den Hausvogt des
Amts Cismar ein Betrag von 106 Rt. aus den gemeinschaftlichen In
traden abzuhalten sein werden.
Schliesslich referirte der Minister für die Herzogthümer Holstein
und Lauenburg [Raasløff] eine allerunterthänigste Vorstellung be
treffend die Bewilligung einer ferneren Besoldungsverbesserung für
Beamte und Angestellte des Herzogthums Lauenburg, welche das Mi
nisterium für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg sortiren, pro
1860-61.
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In Übereinstimmung mit dem Anträge geruheten Seine Majestät,
die zur Zeit für das laufende Rechnungsjahr bewilligten temporairen
Besoldungszulagen für lauenburgische Beamte und Angestellte, welche
das Ministerium für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg sortiren, auch für das Rechnungsjahr vom lsten April 1860 bis dahin
allergnädigst zu bewilligen.
Indenrigsministeren [Monrad] refererede tvende allerunderdanig
ste Forestillinger, hvorved følgende to af Rigsdagen vedtagne Love
forelægges til allerhøieste Stadfæstelse, nemlig:
1) Lov om Indkaldelse og Ombytning af Obligationer henhørende til
Kongerigets Statsgjæld, m.m.
2) Lov om Næringsskat og Hjælpeskat i Staden Kjøbenhavn.
I Overensstemmelse med Indstillingerne bleve begge disse Love al
lerhøist stadfæstede af Hans Majestæt.
Indenrigsministeren [Monrad] bemærkede dernæst, at der, efterat
Jernbaneloven var faldet, ikke, med Undtagelse af de to Lønningslove,
stod nogen af de Rigsdagen forelagte Love tilbage, som kunde have
en saadan større Betydning, at der, forat faa dem igjennem denne
gang, vilde være Anledning til at udsætte Rigsdagens Slutning læn
gere end til Finantslovens Tilendebringelse. Idet han herefter antog,
at Rigsdagen vilde i ethvert Fald kunne sluttes senest idag 14 Dage,
tilføiede han, at han vel turde forudsætte, at det, forsaavidt det nær
mere maatte vise sig, at der ingen Udsigt var til at bringe Lønnings
lovene igjennem i denne Session, var Hans Majestæts allerhøieste Villie, at det sædvanlige Lovforslag om Lønningstillæg skulde for næste
Finantsaars Vedkommende indbringes for Rigsdagen (medmindre et
saadant Forslag skulde, hvad han helst ønskede, komme fra Rigsdagen
selv). For det Tilfælde, at der ikke forinden skulde blive holdt noget
Geheime-Statsraads-Møde, vilde han derfor udbede sig Hans Majestæts
Tilladelse til i Allerhøistsammes Kabinet at forelægge det i saa Hen
seende fornødne Lovforslag, der vilde blive ganske i Overensstemmelse
med de lignende tidligere Love; ligesom han ogsaa fremdeles vilde
udbede sig Tilladelse til, i fornødent Fald, allerunderdanigst at fore
drage i Kabinettet nærmere Forestilling angaaende Dagen, paa hvil
ken Rigsdagen bliver at slutte.
Hans Majestæt meddelte Indenrigsministeren den begjærte Tilla
delse.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fore-
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stilling angaaende Livsstrafs Eftergivelse for Ane Jensdatter, idet han
indstillede, at den Ane Jensdatter ved Høiesterets Dom af 15de f.M.
for at have myrdet sin Datter Kirsten Jensdatters nyfødte uægte
Barn, i Henhold til Forordningen 4de October 1833 § 10, cfr. L’s
6-9-1, idømte Straf af at miste sin Hals og hendes Hoved at sættes
paa en Stage, allernaadigst eftergives hende, mod at hun hensættes til
Tugthusarbeide paa Livstid.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede dernæst en allerunderdanigst
Forestilling angaaende Strafformildelse for cand. philos. Hans Henrik
Nielsen, idet han indstillede, at det maatte behage Deres Majestæt al
lernaadigst at eftergive cand. philos. Hans Henrik Nielsen den ham
ved den til at undersøge og paakjende forskjellige i Aaret 1848 og
følgende Aar ved den saakaldte Sø-Etatens Hverving stedfundne Mis
ligheder ifølge allerhøieste Commissorium af 7de October 1853 ned
satte Commissions Dom af 14de December f.A. for Falsk og Meddel
agtighed i bedrageligt Forhold idømte Straf af 1 Aars Forbedringshusarbeide, mod at han hensættes i Fængsel paa Vand og Brød i 3
Gange 5 Dage.
Hans Majestæt Kongen fandt, at der, naar navnlig hensaas til den
lange Tid, som den paagjældende havde tilbragt i Varetægtsarrest, til
de mange Aar, Sagen havde staaet paa, og i hvilke han stedse var
gaaet med Straffen over Hovedet, til de særdeles gode Anbefalinger,
som ere givne ham, og endelig til den Udsigt, der nu er aabnet ham
til at faa en Emploi i Sverrig, vel kunde i dette Tilfælde, i Betragt
ning af alt det meget, der taler for ham, være Anledning til at efter
give ham al Straf.
Marineministeren [Bille] troede dog, at det vilde have en skadelig
Indflydelse, navnlig ogsaa paa den almene Mands Opfatning af de paa
gjældende Forhold, om en Person, der har gjort sig skyldig i saadanne Forbrydelser, som her foreligge, skulde slippe aldeles for Straf.
Derimod vilde han, paa Grund af alt, hvad der er blevet fremhævet
til Gunst for domfældte, ønske, at han maatte blive fritagen for en i
den almindelige Mening saa nedsættende Straf som Vand- og BrødsStraffen, der vilde kunne have skadelige Følger for hans fremtidige
Livsstilling. For derfor at redde ham for denne vilde Marineministe
ren, idet han blandt de flere formildende Omstændigheder, der tale
for ham, specielt skulde fremhæve, at han ved sin aabne og fuldstæn-
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dige Tilstaaelse har i høi Grad lettet den hele Retsundersøgelse, og at
han har acquiesceret ved den afsagte Dom, hvori der synes at ligge et
Bevis for, at han er en meget mindre Synder end hans to Medskyldige,
andrage paa, at han maalte komme til at afsone sin Brøde med Straf
af simpelt Fængsel.
Justitsministeren [Casse] maatte, hvis Hans Majestæt vilde
strække sin Naade videre, end han allerunderdanigst havde foreslaaet,
dog i Retfærdighedens Interesse og navnlig med Hensyn til den Ind
flydelse, som det vilde have paa den almindelige Opfatning, anse det
for ønskeligere, at Allerhøistsamme lod sin Naade gaa saa vidt, at den
paagjældende blev aldeles fri for Straf. Han troede nemlig, at man
maa meget stærkt vaage over, at den Tanke ikke skal faa Indpas hos
Folket, at saa store Forbrydelser som de, hvorom her er Tale, kunne
afsones med ringere Straf end Fængsel paa Vand og Brød, medens
det derimod vil findes mere forklarligt, at Hans Majestæts Mildhed
har i et enkelt Tilfælde ladet kunne en fuldstændig Benaadning ind
træde. Men han kunde imidlertid dog ikke andet end fremhæve, at
den paagjældende allerede ved Dommen er sluppen særdeles mildt, og
idet ogsaa den Omstændighed, at han expatrierer sig, gjør, at det
Moment, som ligger i Udholdelsen af Vand- og Brøds-Straf, taber i sin
Betydning for ham, maatte Justitsministeren, efter alt hvad forelig
ger, allerunderdanigst anbefale, at det maa have sit Forblivende ved
hans Indstilling om, at Straffen bestemmes til 3 Gange 5 Dages Fæng
sel paa Vand og Brød.
Marineministeren [Bille] kunde ikke andet end vedblivende finde
det uheldigt, om han skulde slippe aldeles fri for Straf; og han skulde
i saa Henseende navnlig endnu fremhæve, at der er adskillige ganske
underordnede Betjente, som ere implicerede i den paagjældende Sag,
og som vistnok ville komme til at lide deres Straf. Kom da nu han
til at gaa aldeles fri, vilde det let hedde sig, at dette kun skyldtes
Protection, fordi han hørte til en høiere Samfundsklasse end hine, der
vare simple Folk.
Hans Kgl. Høihed Prindsen til Danmark fandt ogsaa, at netop
paa Grund af, at den paagjældende hører til den mere dannede Klasse,
bør han, naar han har havt en ansvarsfuld Stilling og forbrudt sig i
den, ikke slippe saa nemt, at han bliver aldeles fri for Straf, Alle Hans
Majestæts Undersaatter staar Allerhøistsamme lige nær, og naar ofte
den simple Mand maa bøde haardt for at have stj aalet en ren Ube-
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tydelighed, syntes der ikke Hans Kongelige Høihed at være tilstræk
kelig Føie til i nærværende Tilfælde at lade Naaden gaa saa vidt, at
al Straf eftergives.
Conseilspræsidenten [Hall] maatte ganske slutte sig til, hvad Ju
stitsministeren havde yttret, og troede saaledes, at der her kun kan
være Valget imellem Vand- og Brøds-Straf eller fuldstændig Eftergi
velse af Straffen. At give den paagjældende simpelt Fængsel vilde,
naar man ikke udstrækker dette til en saa lang Tid, at det med Hen
syn til hans Fremtid vil blive langt mere fordærveligt for ham end
Vand- og Brøds-Straffen, tage sig helt besynderligt ud og slet ikke
passe med alt, hvad der er gaaet forud: med den lange Tid, han har
siddet i Varetægtsfængsel, og med Beskaffenheden af hans Forbry
delse. Efter hvad Conseilspræsidenten personlig kj endte til nærvæ
rende Sag, havde han vistnok al Grund til at tro, at der var stor An
ledning til at vise den paagjældende Naade (og Conseilspræsidenten
skulde i saa Henseende foruden alt, hvad der allerede var anført,
fremhæve Hensynet til hans fortjente Fader) men han troede ogsaa,
at der allerede vilde vises ham en overordentlig stor Naade, naar hans
Straf blev, saaledes som af Justitsministeren indstillet, formildet til
3 Gange 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød, thi det maatte dog ikke
forglemmes, at det var en overmaade grov Forbrydelse, han havde be
gaaet, og hele Stillingen og Betydningen af den paagjældende overor
dentlig forgrenede Sag taler for, at han dog ikke slipper med en min
dre alvorlig Straf end Fængsel paa Vand og Brød. Han vil vistnok
ogsaa selv, efter hvad der foreligger, være bedst tjent med den Straf,
som hurtigst vil være udstaaet, og skulde han, efter at have afsonet
Straffen, ikke kunne blive anbragt i den Stilling i Sverrig, som er
stillet ham i Udsigt, saa vil det ikke ligge deri, at han har været paa
Vand og Brød, men det vil være, fordi han for infamerende Forbry
delser som Falsk og Bedrageri har været dømt til Forbedringshusar
beide, og de vanærende Virkninger, som denne Dom har for ham, ved
blive ligefuldt, enten han kommer i Fængsel paa Vand og Brød eller
slipper med simpelt Fængsel.
Justitsministeren [Casse] skulde hertil endnu føie, at han, efter
hvad der er blevet yttret af Flere, som mundtlig have henvendt sig til
ham, har Grund til at antage, at Vand- og Brøds-Straffen ikke vil
lægge nogen Hindring iveien for den paagjældendes Anbringelse i Sver
rig, ligesom ogsaa at det vel turde være i hans egen Interesse, at han
snart kan faa sin Straf afsonet.
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Marineministeren [Bille] skulde, efter hvad Conseilspræsidenten
havde yttret om, at Virkningerne af den den paagjældende overgaaede
Dom vilde blive de samme, enten han kom i Fængsel paa Vand og Brød
eller i simpelt Fængsel, tage sit Andragende om, at Straffen maatte
blive bestemt til denne sidste Slags Fængsel tilbage og saaledes nu
stemme for Justitsministerens foreliggende Indstilling, idet han ikke
vilde kunne votere for, at den paagjældende gaar aldeles fri for al
Straf.
Hans Majestæt Kongen resolverede derefter, at Allerhøistsamme,
i Henhold til hvad han allerede tidligere havde yttret, vilde af sær
deles Kongelig Naade lade Straffen for paagjældende falde helt bort; og
efterat dernæst flere af Geheime-Statsraadets Medlemmer havde med
Hensyn til den allerhøieste Resolution, som skal paaføres den fore
liggende allerunderdanigste Forestilling, udtalt det ønskelige i, at den
særdeles Kongelige Naade, der vises, bliver specielt motiveret ved den
lange Tid, hvori den paagjældende har været underkastet Varetægts
arrest, og ved de særdeles fordelagtige Vidnesbyrd, der er fremkomne
om hans Forhold, siden han begik de af ham forøvede Forbrydelser,
blev det allernaadigst bestemt, at den allerhøieste Resolution vilde
være at formulere i Overensstemmelse hermed.
Conseilspræsidenten [Hall] fremhævede endnu, at da det vistnok
vilde gjøre et uheldigt Indtryk, om den paagjældende, efter at være
fritagen for al Straf, forblev her i Landet, turde det være af nogen
Betydning, at der drages Omsorg for, at han strax forlader dette; i
hvilken Anledning Hans Majestæt Kongen, der var enig i, at han helst
strax forlader Landet, overdrog til Justitsministeren at foranstalte
det i saa Henseende Fornødne.
Justitsministeren [Casse] refererede derefter en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Strafformildelse for Sætteskipperne Lau
ritz Erik Engelsen og Hans Clausen, begge af Helsingør, idet han ind
stillede, at de Sætteskipperne Lauritz Erik Engelsen og Hans Clausen,
begge af Helsingør, ved Høiesterets Dom af 15de December f.A. for
bedrageligt Forhold, for Engeisens Vedkommende i Medfør af For
ordningen Ilte April 1840 §§ 77, cfr. §§ 22 og 76 og for Clausens
Vedkommende i Medfør af samme Forordnings § 76 jfr. §§ 41 og 43
ifundne Straffe af resp. 4 Gange 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød
og 8 Maaneders Forbedringshusarbeide allernaadigst maa nedsættes
for førstnævnte til simpelt Fængsel i 8 Uger og for sidstnævnte til
Fængsel paa Vand og Brød i 6 Gange 5 Dage.
6
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Hans Majestæt Kongen yttrede, at Allerhøistsamme, navnlig af
Hensyn til, at Domfældte Hans Clausen har stor Familie, som, me
dens han udsoner sin Straf, vil være blottet for det nødvendige til
Livets Ophold, og hvis Forsørgelse derfor saalænge vil komme til at
hvile trykkende paa Helsingørs Commune, kunde være meget tilbøielig til at nedsætte Straffen for ham til 3 X 5 Dages Fængsel paa Vand
og Brød, og da ogsaa at nedsætte den for Engelsen foreslaaede Straf
til det halve: 4 Ugers simpelt Fængsel.
Justitsministeren [Casse] maatte dog, da der i denne Sag ikke er
Spørgsmaal om et enkelt enestaaende bedragerisk Faktum, men om
en fortsat Trafik, som planmæssig er dannet ved, at de to paagjæl
dende Sætteskippere have slaaet sig sammen, og da han meget maatte
frygte for, at det netop paa et Sted som Helsingør, hvor der just for
Sætteskippere er særdeles stor Leilighed til at begaa den Slags For
brydelser, hvorom her er Tale, vilde komme til at udøve en skadelig
Indflydelse, hvis Straffen blev formildet i den Grad, som Hans Maje
stæt havde nævnt, allerunderdanigst fraraade nogen yderligere For
mildelse end den af ham foreslaaede, idet han derhos endnu kun skulde
tilføie, at der, efter den store Interesse, som ifølge forskjellige til For
del for de paagjældende afgivne Erklæringer, navnlig flere Kjøbmænd
i Helsingør have for dem, vist ingen Grund er til at frygte for, at
deres Familier skulle komme til at lide Nød, medens de afsone deres
Straf.
Hans Majestæt resolverede derefter overensstemmende med den
foreliggende Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede derpaa en allerunderdanigst
Forestilling angaaende Strafformildelse for Dagleier Moltzens Hustru
Anne Kirstine Pedersdatter af Nyborg.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at eftergive Dagleier Moltzens Hustru Anne Kirstine Pe
dersdatter i Nyborg den hende ved Vinding Herreds Politirets Dom
af 7de November f.A. for Betleri ifundne Straf af 3 Maaneders Arbeide
i Tvangsarbeidsanstalten i Odense, mod at hun hensættes i Fængsel
paa Vand og Brød i 2 Gange 5 Dage.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende Strafformildelse for Dagleier Leibølles Hustru Jo
hanne Marie Jensen af Nyborg, idet han indstillede, at den Dagleier
Leibølles Hustru Johanne Marie Jensen af Nyborg ved Vinding Her-
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reds Politirets Dom af 7de November f.A. for Betleri ifundne Straf af
1 Maaneds Arbeide i Tvangsarbeidsanstalten i Odense allernaadigst
maa eftergives hende, mod at hun hensættes til simpelt Fængsel i 4
Dage.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende Strafformildelse for Frugthandler Hinrich Hubethal fra Falcken ved Erfurt, idet han indstillede, at den Frugthand
ler Hinrich Hubethal fra Falcken ved Erfurt, ved Middelfart Kjøbstads Politirets Dom af Ilte f.M. for Overtrædelse af Bestemmelserne
i Forordningen 13de Februar 1775 og Plakat 27de November 1839
ifundne Straf af at have de af ham til Middelfart indførte tørrede
Frugter forbrudte til Fordel for bemeldte Kjøbstads Politikasse, al
lernaadigst maa eftergives ham, imod at han erlægger en Mulkt af
20 Rd. til fornævnte Politikasse.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling, dog saaledes at Mulkten, som den paagjældende skal erlægge, bestemmes til
10 Rd.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende Strafformildelse for Arbeidsmand Christen Hansen
og Ane Marie Andersen, født Larsdatler eller Larsen, begge af Kjø
benhavn.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at Arbeidsmand Christen Hansen og Ane Marie Andersen,
født Larsen eller Larsdatler af Kjøbenhavn eftergives de dem ved
Kjøbenhavns Criminal- og Politirets Dom af 4de October f.A. for Over
trædelse af det dem d. 30. Juli f.A. forkyndte, af Overpræsidenten her
i Staden d. 27de s.M. udstedte, Entholdelsesdekret tilfundne Straffe
af Fængsel paa Vand og Brød hver i 2 Gange 4 Dage, mod at de til
Staden Kjøbenhavns Fattigvæsen erlægge en Mulkt af 5 Rd. hver.
Videre refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderdanigst
Forestilling angaaende, at der maa meddeles Skolelærer og Kirkesan
ger Christian Peter Møller af Ørum Bevilling til at adoptere Andreas
Christian Christensen og Line Christiansen.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at tillade Skolelærer og Kirkesanger i Ørum, Christian
Peter Møller at adoptere de af hans Hustru Christiane, født Thiise,
forinden hendes Ægteskab fødte uægte Børn Andreas Christian Chri6*
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stensen og Line Christiansen, saaledes at disse bære hans Stammenavn
Møller og tage Arv efter ham, dog at dennes Størrelse ikke overstiger,
hvad Adoptivfaderen i Henhold til den gjældende Lovgivning ved en
testamentarisk Disposition retteligen kunde tillægge dem.
Sluttelig refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Løsladelse af Tugthusfange Ole Qvist
Knudsen.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at Tugthusfange Ole Qvist Knudsen, der ved Ministeriets
Skrivelse af 16de December 1857 er gjenindsat til livsvarigt Tugthusarbeide, maa forundes Friheden, dog at det inden Løsladelsen tilkjendegives ham, at han, saafremt han paany gjør sig skyldig i nogen
Forbrydelse, der ikke medfører større Straf, eller han oftere overtræ
der de Regler, som Politiet, for at sikkre sig hans ordentlige Forhold,
maatte foreskrive, uden videre Dom paany vil blive indsat til Tugthusarbeide paa Livstid.
Finantsministeren [Fenger] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Overdragelse til Krigsministeriet af den blandt
Statsaktiverne optagne, saakaldte borgerlige Exercerplads, idet han
allerunderdanigst indstillede:
1) At Finantsministeriet maa allernaadigst bemyndiges til at over
drage til Krigsministeriet, med den nedenfor under No. 2 nævnte
Modification, Resten af den i 1804 til Opførelse af et Tugthus fra
Søqvæsthuset paa Christianshavn afstaaede Plads, der senere, da
Planen til Tugthusets Opførelse var opgiven, og Pladsen derfor
var optagen blandt Statsaktiverne, har været bortleiet til Exercer
plads for det borgerlige Infanteri; og
2) At Finantsministeriet ligeledes maa være allernaadigst bemyndi
get til ved en formelig Akt at stadfæste den imellem de militære
Ministerier og Etatsraad Hansen, som Eier af den saakaldte Bodenhoffs Plads, under 4de November f.A. afsluttede foreløbige
Overenskomst, hvorved blandt andet en Strækning af den under
No. 1 nævnte Plads i en Bredde af 25 Alen overdrages Marineministeriet til Anlæg af en Vei, der fra Prindsessegade paa Christians
havn fører til Nyholm.
Begge disse Indstillinger bleve allernaadigst bifaldte af Hans Maje
stæt.
Videre refererede Finantsministeren [Fenger] en allerunderda-
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nigst Forestilling angaaende Ophævelsen af Personpostcontoiret i
Kjøbenhavn og Henlæggelsen af dets Forretninger til Overpostmesterembedet sammesteds.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt al
lernaadigst, at fra 1ste April d.A. det ved Loven af 27de Januar 1852
om Postvæsenets Lønning normerede Embede som Personposlmester i
Kjøbenhavn ophæves og de dermed forbundne Forretninger tillige med
det ved samme ansatte Forretningspersonale indordnes under Overpostmesterembedet i Kjøbenhavn; at samtidig Antallet af de i Kjø
benhavn ansatte Postcontrolleurer paa lavest Gage, 900 Rd., forøges
fra 3 til 4; samt at ligeledes fra 1ste April d.A. Contoirholdet for
Overpostmesterembedet i Kjøbenhavn forøges med de Personpostcon
toiret hidtil tillagte 500 Rd. aarlig.
Hans Majestæt hævede derpaa Geheime-Statsraads-Mødet.

J. Liebe,

Møde i geheimestatsrådet lørdag d. 31. marts 1860.
Aar 1860, Løverdagen den 31te Marts, var det Geheime-Statsraad
forsamlet paa Christiansborg Slot under Hans Majestæt Kongens al
lerhøieste Præsidium.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende Strafformildelse for Meieribestyrer Johan Rudolph
Petersen.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at eftergive Meieribestyrer Johan Rudolph Petersen den
ham for at have disponeret over arresteret Gods ved den Kongelige
Viborgske Landsoverrets Dom af 17de October f.A. idømte Straf af
Fængsel paa Vand og Brød i 2 Gange 5 Dage.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Sophie Marie Elise eller
Sophie Dorothea Elisabeth Mundt, idet han indstillede, at det maatte
behage Deres Majestæt allernaadigst at eftergive Sophie Marie Elise
eller Sophie Dorothea Elisabeth Mundt den hende i Henhold til For
ordningen Ilte April 1840 § 64 Membr. 2 jfr. § 62 Membr. 2 ved Kjø
benhavns Criminal- og Politirets Dom af 4de f.M. idømte Straf af
Fængsel paa Vand og Brød i 2 Gange 5 Dage, imod at hun erlægger
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en Mulkt af 5 Rd. til Kjøbenhavns Fattigvæsens Hovedkasse.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede dernæst en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Strafformildelse for Ane Cathrine Christensdatter.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
Kongen allernaadigst at eftergive Ane Cathrine Christensdatter eller
Christensen af Fuglebjerg den hende ved Høiesterets Dom af 6te f.M.
for uforsvarlig Omgang med sit nyfødte Barn ifundne Straf af 1 Aars
Forbedringshusarbeide, imod at hun hensættes i Fængsel paa Vand og
Brød i 6 Gange 5 Dage.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Løsladelsen af forskjellige i Kjøbenhavns Fæst
ning hensiddende Fanger, idet han indstillede, at det maatte behage
Deres Majestæt at forunde efternævnte i Kjøbenhavns Stokhus hen
siddende Fanger Friheden, nemlig:
Johannes David Nielsen, Poul Rolandsen, Niels Christian Brix,
John Hansen, Christen Hansen Blæsinge, Christen Steffens, Rasmus
Christensen Langaa, Jacob Poulsen, Niels Andersen eller Andreasen,
Christen Særleff Bræster, Christian Christensen Kjæret, Christian
Jensen Miihlholsted og Vilhelm Bentzen, saaledes at det inden Løsla
delsen tilkjendegives dem, at de, saafremt de paany maatte gjøre sig
skyldige i nogen Forseelse, der ikke medfører høiere Straf, eller over
træde de Forskrifter, som Politiet for at sikkre sig deres ordentlige
Forhold, finder Anledning til at foreskrive, uden videre Dom ville
være at gjenindsætte til Tugthusarbeide paa Livstid.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Fremdeles refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Strafformildelse for Niels Johansen.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at eftergive Niels Johansen den ham ved Høiesterets
Dom af 6te d.M. for, efter ved Politiets Foranstaltning at være ud
ført af Landet, paany at have indfundet sig her, i Medfør af Plakat
19de April 1805 ifundne Straf af Tugthusarbeide i 16 Aar, mod at han
hensættes i Fængsel paa Vand og Brød i 2 Gange 5 Dage og derefter i
Overensstemmelse med Dommen ved Politiets Foranstaltning udfø
res af Landet.
Videre refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderdanigst
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Forestilling angaaende Strafformildelse for Mursvend Julius Winther.
I Overensstemmelse med Indstillingen blev den Mursvend Julius
Winther ved Høiesterets Dom af 3die f.M. for Bedrageri i Spil idømte
Straf af 1 Aars Forbedringshusarbeide ham allernaadigst eftergiven,
mod at han hensættes i Fængsel paa Vand og Brød i 6 Dange 5 Dage.
Sluttelig refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderda
nigst Forestilling angaaende, at den af Rigsdagen vedtagne Lov om
Erklæringers Meddelelse til Ansøgere og Klagere maa nægtes allerhøie
ste Stadfæstelse.
Overensstemmende med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at resolvere, at bemeldte Lov ikke kan forsynes med
allerhøieste Stadfæstelse.
Indenrigsministeren [Monrad] refererede 7 allerunderdanigste Fo
restillinger, hvorved forelægges resp. følgende 7 af Rigsdagen vedtagne
Love, nemlig :
1) Lov om Tilskud af Kongerigets Finantser til Istandsættelse af Fre
deriksborg Slotskirke.
2) Lov indeholdende Tillæg til § 2 i Loven af 26de Marts 1852 an
gaaende Redningsvæsenet paa de danske Kyster.
3) Lov indeholdende nogle Forandringer i Lov om Fiskeriet i Lim
fjorden af 29de December 1857.
4) Lov angaaende de communale Valg i Kjøbstæderne.
5) Lov om Lønninger for de i Kongerigets Ministerier ansatte Em
bedsmand.
6) Finantslov for Finantsaaret fra 1ste April 1860 til 31te Marts 1861.
7) Lov om Tillægsbevilling for Finantsaaret 1859-60.
I Overensstemmelse med Indstillingerne bleve samtlige disse 7
Love allerhøist stadfæstede af Hans Majestæt.
Fremdeles refererede Indenrigsministeren [Monrad] en allerun
derdanigst Forestilling angaaende Rigsdagens Slutning, idet han ind
stillede, at det maatte behage Hans Majestæt allernaadigst at befale,
at den nu forsamlede Rigsdag sluttes den
April d.A., samt at det
allernaadigst maatte behage Hans Majestæt at paalægge Indenrigsmi
nisteren at anmode Formændene i begge Rigsdagens Thing om i Hen
hold til Hans Majestæts Befaling, at den nu forsamlede Rigsdag skal
sluttes den
April d.A., at afslutte i ethvert Thing især Forhand
lingerne for nærværende Samlings Vedkommende, saaledes at samt
lige Rigsdagsmænd derefter samme Dag samles for af Indenrigsmini-
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steren at blive meddelt fornævnte Budskab, samt at Hans Majestæt
allernaadigst vil tillægge Indenrigsministeren den i Budskabet om
meldte Bemyndigelse til i Overensstemmelse med samme i Hans Ma
jestæts Navn at erklære Rigsdagen sluttet.
Hans Majestæt Kongen bifaldt allernaadigst det Indstillede, saaledes at Dagen for Rigsdagens Slutning bliver nærmere at udfylde i de
allerunderdanigst forelagte Expeditioner.
Med Hans Majestæts Tilladelse forlod derpaa Justitsministeren det
Geheime-Statsraad, da Forhandlingerne paa Rigsdagen gjorde hans
Nærværelse der nødvendig.
Marineministeren [Bille] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende Flaadens Tilstand og det med Flaaden i nøieste
Forbindelse staaende Værft, idet han indstillede, at der ved allerhøie
ste Commissorium allernaadigst udnævnes en Commission til at un
dersøge Værftet i alle dets Forhold, dets Drift og dets Arbeidskraft
samt dets Forsyning med Materiel og til derefter at afgive Betænk
ning og Forslag om de Forbedringer eller Forandringer, som i nogen
af de omhandlede Henseender kunde være at foretage; at denne Com
mission, under Forsæde af Chefen for Orlogsværftet, maatte bestaa
af nogle af Marineministeriets høieste Embedsmænd, nogle Officerer
af Marinen og nogle Medlemmer af Rigsraadet eller andre Mænd af
Anseelse; at denne Commission maatte allernaadigst bemyndiges til
at tilkalde saadanne private Mænd, som den maatte skjønne at kunne
drage Nytte af til Besvarelse af de foreliggende Spørgsinaal, og at Mi
nisteriet allernaadigst bemyndiges til at meddele den nævnte Com
mission alle fornødne Oplysninger og til nærmere al instruere den.
Finantsministeren [Fenger] yttrede, at som det af den refererede
Forestilling fremgik, var den Pengebevilling, der tidligere havde til
flydt Flaaden, i Løbet af de sidste 10 Aar bragt op til ikke lidet mere,
en Forøgelse, som har havt sin gode Grund navnlig i de under Krigen
lidte Tab og i den meget fordyrende Anvendelse af Dampkraft i Ma
rinen. Ved Hjælp af de extraordinært bevilgede Midler er det, naar
man tager Gjennemsnitsbeløbet af de sidste 10 Aar, lykkedes at naa
op til en Sum, som kan siges omtrent at stemme med, hvad FlaadeCommissionen har opstillet som det nødvendige Beløb til den af den
foreslaaede Flaades aarlige Vedligeholdelse. Ikke destomindre maa det
imidlertid vistnok erkjendes, at der desuagtet ikke er udrettet for
Flaaden, hvad man kunde anse ønskeligt, og det har væsentligt sin
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Grund deri, at dels en betydelig Del af det bevilgede Beløb har maattet
anvendes paa Reparationer, og dels store Summer ere medgaaede til
Tilveiebringelse af den nye Dok. Han skulde derfor ogsaa, idet han
anser en søgaaende Flaade for at være af største Vigtighed for Lan
dets Selvstændighed og maaske aldrig af større Vigtighed end nu,
være den første til at samstemme med Marineministeren i Nødvendig
heden af, at man maa være alvorlig betænkt paa at tilveiebringe en
større Flaade. Hensynet til den Magt, vi sidst havde Krig med, og
som, netop nærmest med os for Øie, tænker paa at skabe en Flaade,
gjør det til dobbelt Pligt for den danske Regjering ikke at lægge Hæn
derne i Skjødet; og skjøndt det nu vel er vist, at det, hvis Preussen
vil anvende meget betydeligt paa Udvikling af en Marine, vil være
umuligt for Danmark at holde Skridt dermed, er det imidlertid dog
ikke at antage, at Udviklingen af den preussiske Marine just vil gaa
saa let eller saa snart.
Idet Finantsininisteren dernæst var enig med Marineministeren i,
at Flaade-Commissionens Plan fortiden ikke kan fastholdes, skulde
han til det i Forestillingen specielt nævnte Punkt angaaende Linie
skibe føie et andet, og det var, at da Preussen ikke hidtil har bygget
noget større Skib end paa 28 Kanoner, forekommer det ham at for
tjene Overveielse, om ikke det Hensyn til Preussen, der for os maa
gjøre sig gjældende, kunde indeholde god Grund til under de forhaandenværende Omstændigheder, og saalænge Preussen ikke bygger Skibe
paa flere Kanoner, at lade Commissionens Plan undergaa en tilsva
rende Forandring, hvorved vi da vilde kunne faa saamange flere min
dre Fregatter end ellers, hvilket i andre Henseender vilde have sin
Fordel.
Hvad nu endvidere angik den eventuelle Pengebevilling til Flaaden, da bemærkede Finantsministeren, at naar, som det kunde ventes,
man for Fremtiden blev fri for at anvende paa Reparationer de meget
betydelige Summer, som i de senest forløbne Aar vare medgaaede der
til, saa vilde vel allerede derved den hidtidige ordinære Bevilling noget
nær komme op til den Sum, som Flaade-Commissionen havde opstil
let. Dernæst havde der i de sidste 10 Aar været aarligt tilslaaet extraordinært i Gjennemsnit noget over 200.000 Rd. Han troede nu, at
der var al mulig Udsigt til, at vi vilde kunne være istand til for Frem
tiden at bære et lignende Tilskud; men paa den anden Side turde det
ogsaa være tvivlsomt, om der vilde kunne erholdes mere, og han sam-
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stemmede derfor i allerhøiste Grad med Marineministeren i Vigtighe
den af, at det gjøres til Gjenstand for en nøie Undersøgelse, om man
ikke med de Summer, man allerede har til Flaaden, kan ved en hen
sigtsmæssigere Anvendelse og ved Besparelser naa videre. Han havde
i saa Henseende samme Tro som Marineministeren.
Sluttelig skulde Finantsministeren endnu kun bemærke, at naar
der i Forestillingen er nævnt som Arbeider, det nu vil blive nødven
digt at foretage, Udvidelse af Maskinværkstedet, Anlæggelse af en ny
Dok osv., da vilde han ingenlunde bestride den overordentlige Vigtig
hed af disse Arbeider, men han maatte dog sætte dem i anden Rang,
saaledes at naar det, fordi man ikke har de fornødne Pengemidler,
skal staa imellem enten at lade Skibsbyggeriet trække hen eller at
lade det bero med hine Arbeider, maatte han ubetinget stemme for
dette sidste.
Marineministeren [Bille] skulde, idet det havde glædet ham at
høre Finantsministeren udtale sin Samstemmen med ham i, at Dan
mark maa have en søgaaende Flaade, og idet han i det hele maatte
udtale sin Anerkjendelse af Finantsministerens Opfatning af den fo
religgende Sag, indskrænke sig til med Hensyn til det af Finantsmini
steren sidst fremhævede Punkt at bemærke, at han var fuldkommen
enig i, at Skibsbyggeriet maa være Hovedsagen, og at andet heller
ikke havde været hans Mening med, hvad der i Forestillingen var
yttret. Eet Punkt var der iøvrigt, hvori han ikke kunde være ganske
enig med Finantsministeren, og det var, naar denne havde ment, at
vi ikke skulde gaa løs paa at bygge større Skibe end de eventuelle
preussiske Skibe, thi det maa vel erindres, at Preussen, som har de
fornødne Pengeressourcer, kan, naar det vil, paa eengang fra Amerika
eller andetsteds skaffe sig de større Skibe ved at kjøbe dem færdige,
hvad vi derimod ikke ville kunne være istand til. Man faar desuden
ogsaa ved Indkjøbet af Tømmer en Del af større Dimensioner, som
finder sin Anvendelse ved Bygningen af de større Skibe, og som man
dog ikke vel vilde kunne forsvare at lade hugge op.
Conseilspræsidenten [Hall] skulde i det hele ganske slutte sig til
Marineministeren og Finantsministeren og maatte med Hensyn til,
hvad der for Øieblikket nærmest ligger for: Spørgsmaalet om Ned
sættelsen af en Commission, være af den Mening, at hvad Marinemi
nisteren i saa Henseende havde foreslaaet var den eneste rette Maade
at tage Sagen paa, forsaavidt saadanne Undersøgelser, som denne
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Commission skulde anstille, nødvendigvis maatte forudgaa, for at der
kunde tilveiebringes nogen Tilbøiclighed hos Repræsentationen til at
bevilge større Bidrag til Flaaden. Han fandt dernæst, at det vilde
være ønskeligt, om, samtidigt med Commissionens Nedsættelse, den
hele Tankegang, der, efter Marineministerens Forestilling, ligger til
Grund for denne Foranstaltning, kunde komme til at træde frem, og
han troede derfor, at det kunde fortjene nogen Overveielse, i hvilken
Grad selve Indholdet af den refererede Forestilling maatte kunne
bringes til offentlig Kundskab, for at, som det maa ønskes, den al
mindelige Opmærksomhed kan blive ret henvendt paa Sagen, og denne
blive Gjenstand for den alvorlige Deltagelse hos Nationen, som den i
høiesle Grad fortjener. Heller ikke antog han, at der vilde være den
allermindste Fare ved saaledes at lade træde offentlig frem og blive
Gjenstand for Debat, hvad der maaske kunde befrygtes at ville fra
anden Side kunne blive anvendt imod os, thi de, som vi kunde frygte
for at ville i deres egen Interesse bruge imod os, hvad de paa den
Maade faa at vide, ved allerede fuldkommen Besked, medens det, der
er Hovedsagen, er, at det nu kommer til at staa rigtigt klart for alle,
at der alvorligt skal tages fat paa Tingen, og at den hele nationale
Deltagelse vender sig hen mod Marinen og dens fremtidige Tilstand.
Endnu skulde han med Hensyn til det Maal, man, som af Finantsministeren fremhævet, maa stille sig med Hensyn til vor Flaade: at
holde Skridt med Udviklingen af den preussiske Marine, gjøre den Be
mærkning, at naar der vel er dem, der finde det urimeligt at tænke paa
at soutenere en dansk Marinestyrke overfor den preussiske, da Preus
sens Ressourcer ere saamange Gange større end Danmarks, saa har
det imidlertid dog vist sig, at uagtet der er anvendt temmelig betyde
lig Bekostning paa den preussiske Marine, er der hidtil ikke kommet
noget ud deraf, og at den befinder sig i en meget ringe Tilstand, lige
som det heller ikke maa glemmes, at der fra andre Sider, navnlig med
Hensyn til Landarmeen, gjøres til de preussiske Finantser ganske
overordentlig store Krav, som, hvis de skulle fyldestgjøres, vistnok
ville gjøre det vanskeligt at afse store Summer til Flaaden. Hertil
kommer desuden ogsaa een Ting, som maa være aldeles afgjørende,
og det er, at Danmark med Hensyn til Marinen har en gammel histo
risk Tradition, og at Marinen hænger sammen med Nationens Vaner
og Tilbøieligheder, hvilket gjør, at vi maa kunne være istand til frem
for Preussen at holde en Marine.
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Cultusministeren [Monrad] skjønnede heller ikke rettere, end at
Marineministeren havde fundet det rette Udgangspunkt for Sagen og
troede, at det var en overordentlig gavnlig Foranstaltning, som han
havde bragt i Forslag. Det maatte ganske vist være en Hovedbetragt
ning, at for at faa for Fremtiden saadanne extraordinære Bevillinger
til Marinen, som i de senere Aar ere bievne bevilgede, vil det være
aldeles nødvendigt, at man kommer til klar Overbevisning om de For
hold, som den foreslaaede Commission skal gjøre til Gjenstand for sin
Undersøgelse, thi man har nu en Anelse om, at der bygges meget dyrt
under Marinen, at den hele Indretning med Nyboder er ganske over
ordentlig kostbar og gjør, at store Beløb, istedetfor at komme selve
Flaaden tilgode, faar anden Anvendelse.
Idet han dernæst fremhævede, at selve Sammensætningen af den
foreslaaede Commission vilde være et meget væsentligt Moment, og at
de Medlemmer i Rigsraadet, som havde ført de stærkeste Klager over
det bestaaende, burde sættes ind i Commissionen, henledede han slut
telig Opmærksomheden paa, at forsaavidt Indholdet af den refererede
Forestilling skulde bringes til offentlig Kundskab, var der dog vistnok
enkelte Sætninger deri, som trængte til en Ændring, saaledes maatte
vel helst ikke et enkelt Land specielt nævnes.
Marineministeren [Bille] bemærkede, med Hensyn til hvad der
var tidligere yttret om Flaadens Stilling i politisk Henseende, at han
ganske vist troede, at man skal have Blikket henvendt derpaa, men
han ansaa det dog for mindre statsmandsmæssigt at have sit Blik i
saa Henseende udelukkende henvendt paa noget specielt Land og
mente, at man ved saadanne Institutioner som Armee og Flaade bør
have et almindeligt Hensyn for Øie. Hvad der staar fast er, at et Land
som Danmark maa, for at kunne bestaa, naar det kommer dertil, søge
Alliance, og for at kunne søge saadan Alliance maa vi selv kunne lægge
noget i Væglskaalen; derpaa maa Maalet gaa. Blikket maa da være
først rettet paa vore Naboer Sverrig og Norge, og det vilde være yd
mygende, om vi, naar vi søgte Alliance med dem, ikke skulde kunne
sige dem, at vi kunde stille en efter vore Evner ligesaa stor Flaade
paa Benene som de.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Raas
løff] bemerkte, er halte es für politisch unrichtig, die specielle Be
zugnahme auf Preussen als den Ausgangspunct der Regierung officiel
hervortreten zu lassen, und er könne, namentlich mit Beziehung auf
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das zum deutschen Bunde gehörende und zur Flotte der Monarchie
beitragende Herzogthum Holstein, nicht umhin, Gewicht darauf zu
legen, dass die Sache nicht gestellt werde als grade gegen einen an
deren Bundestheil gerichtet. Er glaube daher, indem er sich dem Ma
rineminister anschliessc, dass es sehr zu wünschen wäre, von vorn her
ein jede Bezugnahme auf eine specielle fremde Macht zu vermeiden.
Marineministeren [Bille] skulde, til hvad han tidligere havde ytt
ret, endnu kun føie, at det har været hans Tanke at udbede sig Hans
Majestæts Tilladelse til at lade Indholdet af hans allerunderdanigste
Forestilling offentliggjøre med saadanne Modificationer, som ved nær
mere Overveielse maatte findes passende, og saadanne enkelte Passus
i Forestillingen, hvor Preussen blev specielt nævnt, kunde da ved den
Leilighed gjerne falde bort.
Conseilspræsidenten [Hall] bemærkede, at det ikke vilde kunne
være vanskeligt, ved Offentliggjørelsen af Forestillingens væsentlige
Indhold, at undgaa saadanne Passus, hvor Preussen blev nævnt, og
han troede ogsaa, at de gjerne kunde udelades; men paa den anden
Side vilde dette rigtignok efter hans Mening ikke have videre Vægt,
thi enten de Passus stod der eller ikke, var det ganske klart, at en
hver maatte sige sig selv, at Hensynet til Preussen var den Betragt
ning, man nærmest gik ud fra, og heller ikke troede han, at der kunde
være mindste Betænkelighed ved, at dette blev udtalt, ligesaa lidt
som andre Regjeringer, den preussiske indbefattet, i lignende Tilfælde
tage selv paa nogen Maade i Betænkning ligefrem at udtale sligt. Hvad
det angik, at en Del af Monarkiet, Holsten, staar i Forhold til det
tydske Forbund, da saa han eiheller, at denne Omstændighed kunde
være af nogen Betydning til at undlade at nævne, at Tanken er i denne
Sag, hvor det gjælder det hele Monarkis Interesse, rettet paa en tydsk
Stormagt som Preussen.
Efterat Marineministeren [Bille] sluttelig havde med Hensyn til
Sammensætningen af den af ham foreslaaede Commission bemærket,
at han gjerne vilde have de Medlemmer af Rigsraadet, som havde væ
ret de mest høittalende Opponenter, ind i Commissionen, men at han
havde en Forudfølelse af, at det med flere af dem kunde falde ham
vanskeligt at faa dem til at overtage dette Hverv, og at han derfor
vilde udbede sig Hans Majestæts Bemyndigelse til i det hele at gjøre
saadanne Modificationer i Sammensætningen af Commissionen, som
Omstændighederne nærmere maatte foranledige ham til, behagede det
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Hans Majestæt Kongen allernaadigst at bifalde samtlige Marinemini
sterens foreliggende Indstillinger og derhos at meddele ham den attraaede Bemyndigelse til at foretage Modificationer i Commissionens
Sammensætning samt endelig at give sit allernaadigste Samtykke til,
at det væsentlige af den refererede Forestillings Indhold offentliggjø
res.
Med allerhøieste Tilladelse forlod derpaa Indenrigsministeren det
Geheime-Statsraad, da Forhandlingerne paa Rigsdagen gjorde hans
Nærværelse der nødvendig.
Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Wolfhagen] refererede 5
allerunderdanigste Forestillinger, hvorved forelægges resp. følgende
5 Udkast:
1) Udkast til et Patent for Hertugdømmet Slesvig angaaende Opret
telsen af Undersløttelseskasser for Trængende.
2) Udkast til et Patent for Hertugdømmet Slesvig angaaende en
midlertidig Forhøielse af de Bidrag, der ydes af Communerne til
Straffeanstalterne i Glückstadt.
3) Udkast til et Patent for Hertugdømmet Slesvig angaaende Anlæget
af visse Chausseer og mindre Landeveie.
4) Udkast til en Forordning for Hertugdømmet Slesvig angaaende
Eftertryk m.m.
5) Udkast til en Forordning for Hertugdømmet Slesvig angaaende
Eftergjørelse af Kunstarbeider.
I Overensstemmelse med Indstillingerne bifaldt Hans Majestæt al
lernaadigst, at samtlige disse 5 Udkast ophøies til Love.
Fremdeles refererede Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Wolf
hagen] en allerunderdanigst Forestilling angaaende Ansøgning fra
Maskinbygger Chr. Hinr. Kühl i Gottorp om Meddelelse af Eneret i det
danske Monarki paa Forfærdigelsen af de af ham angivne Hakkelseog Hørbryde-Maskiner.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at der meddeles Maskinbygger Chr. Hinr. Kühl i Gottorp paa
de for Eneretsbevillinger sædvanlige Vilkaar tvende allerhøieste Pa
tenter for det danske Monarki til for et Tidsrum af 5 Aar at for
færdige eller lade forfærdige Hakkelse- og Hørbryde-Maskiner af den
af ham angivne Construction, og at disse Patenter forelægges til aller
høieste Underskrift i 3de Udfærdigelser resp. for Kongeriget Danmark,
Hertugdømmet Slesvig og Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg.
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Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Raas
løff] referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die Be
gnadigung des Züchtlings Christian Friedrich Schnack aus Stolpe,
adeligen Guts Depenau.
In Übereinstimmung mit dem Anträge gcruheten Seine Majestät,
dem zur Zeit in der Irrenanstalt bei Schleswig befindlichen Züchtling
Christian Friedrich Schnack aus Stolpe, adeligen Guts Depenau, den
noch unabgebüssten Theil der unterm Ilten October 1856 von der
klösterlichen Obrigkeit zu Preetz, in Gemässheit obercriminalgerichtlichen Rescripts vom 9ten d.Mts., wegen Eidesbruchs und Begünstig
ung der von seiner Mitinculpatin begangenen Fälschung wider ihn
erkannten 6jährigen Zuchthausstrafe aus allerhöchster Gnade zu er
lassen.
Hans Kgl. Høihed Arveprindsen forlod derpaa, med Hans Maje
stæts Tilladelse, Geheime-Statsraads-Mødet.
Finantsministeren [Fenger] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende Ordningen af de ved Loven af 8de December 1859
bestemte 4 Overførster-Inspeclioner ved Statsskovene i Kongeriget
Danmark og Hertugdømmet Slesvig.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt al
lernaadigst, at de i Loven af 8de December 1859 vedtagne 4 Over
førsler-Inspektioner ordnes saaledes, at den 1ste eller nordsjælland
ske Inspektion omfatter de 6 kronborgske, Tidsvilde, Frederiksværks
og Odsherreds Skovdistrikter, den 2den eller sydsjællandske Inspec
tion omfatter de 2 frederiksborgske, de 2 hirschholmske, de 2 kjøbenhavnske, Petersgaards, Falsters og Bornholms Skovdistrikter, den
3die eller nørrejydske Inspektion omfatter de 6 jydske Skovdistrikter
og den 4de eller sønderjydske Inspektion omfatter alle 13 slesvigske
Skovdistrikter.
Finantsministeren [Fenger] refererede dernæst en allerunderda
nigst Forestilling angaaende et Arrangement med Nationalbanken om
Modtagelse og Forrentning af Summer for Statskassens Regning, idet
han indstillede, at Deres Majestæt allernaadigst vil bemyndige Fi
nansministeriet til at træffe en Overenskomst med Nationalbanken,
hvorefter de Summer, som Finantsministerict maatte ønske at indbe
tale i Hovedkassen eller Filialerne, modtages af disse og forblive indestaaende rentebærende i Banken, betalbare paa Anfordring ved hvilkensomhelst af de 3 Steder Kjøbenhavn, Aarhus og Flensborg, og iøv-
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rigt under saadanne nærmere Betingelser, som i nærværende allerun
derdanigste Forestilling ere angivne, saaledes at Foranstaltningen fo
reløbigt kun udføres i det mindre Omfang, som i Forestillingen er
angivet, men senere, naar en Udvidelse fra Nationalbankens Side kan
indrømmes, udvides saaledes som i det ovenstaaende nærmere er al
lerunderdanigst betegnet, samt at Deres Majestæt lige allernaadigst
vil bemyndige Finantsministeriet til at træffe de til Fuldbyrdelsen
af den allerunderdanigst ommeldte Foranstaltning fornødne admini
strative Forholdsregler, derunder ogsaa de uomgængelige Afvigelser
fra Bestemmelsen i Forordningen af 8de Juli 1840 om Kassebetjen
tenes Forpligtelse med Hensyn til Formen for deres Regnskabers Do
cumentation og om Revisionens Fremgang ved Behandlingen af Kasse
beholdningerne.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Fremdeles refererede Finantsministeren [Fenger] en allerunder
danigst Forestilling om Nedsættelsen af en Commission for at forbe
rede Indførelsen af en Regnskabsret, m.in.
I Overensstemmelse med Indstillingen resolverede Hans Majestæt
allernaadigst, at der nedsættes en Commission under Finantsministerens Forsæde bestaaende af samtlige Generaldecisorer, Overfinantsbogholderen og nogle andre Mænd, som Finantsministeren vil have at
bringe i allerunderdanigst Forslag dertil, hvilken Commission vil have
at træffe samtlige forberedende Arbeider til Fuldbyrdelse af den i §
55 i Forfatningsloven af 2den October 1855 for det danske Monarkis
Fælledsanliggender indeholdte Bestemmelse om Oprettelsen af en
Regnskabsret samt iøvrigt med de i den refererede allerunderdanigste
Forestilling ommeldte Hverv.
Videre refererede Finantsministeren [Fenger] en allerunderda
nigst Forestilling angaaende en delvis Henlæggelse af Søqvæsthusets
Midler tilligemed Assistentshuset under den almindelige Fond under
Bestyrelsen for de militære Underklassers Pensionering og Invalideforsørgelsen, idet han indstillede, at Søqvæst- og Assistentshusets Mid
ler og Eiendele, med de nedennævnte Undtagelser, samt Assistentshus
etablissementet fra den 1ste April næstkommende at regne henlægges
til det almindelige Fond efter Lov af 9de April 1851 til de militære Un
derklassers Pensionering og Invalideforsørgelsen samt underlægges den
i bemeldte Lov anordnede Bestyrelse; at der imidlertid forinden afsæt
tes af bemeldte Midler og forbliver under Marineministeriets Besty-
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reise en Kapital af 440.000 Rd., der forlods kommer til at bestaa af
den i sin Tid ved private Gaver til Qvæsthuset indkomne Sum af
55.627 Rd. 55 Sk., og hvis Renter i Overensstemmelse med Tillægs
bevillingsloven for Marineministeriet for Finantsperioden 1860/62 an
vendes til forlods Afholdelse af de ved Marinens Sygepleie fremkaldte
Udgifter, idet der forbeholdes senere Bestemmelse om denne Kapitals
Anvendelse til Opførelse, Indretning og Forsyning med Inventarium
samt Vedligeholdelse af et Marinehospital; at ligeledes indtil videre
Qvæsthusets Bygninger og Grund forblive under Marineministeriets
Administration, saaledes at deres Indtægtsoverskud indbetales til det
ovennævnte Fond efter Loven af 9de April 1851; at derimod alle paa
Søqvæsthuset hvilende Byrder og Forpligtelser overtages efter nær
mere allerhøieste Bestemmelse enten af den almindelige Statskasse
eller det formeldte Fond eller af begge i Forening, idet der herfra dog
undtages Bidraget til Marinens Sygepleie, forsaavidt samme dækkes
ved Renten af de under Marinens Bestyrelse forblivende 440.000 Rd.;
at Finantsministeriet sluttelig allernaadigst bemyndiges til, med Paaberaabelse af Deres Majestæts allerhøieste Resolution, at tilkjendegive Kjøbenhavns Commune, at sammes hidtidige Fritagelse for Indqvartering og anden Byrde, Syge og Saarede fra Flaaden vedkommen
de, ved den her allerunderdanigst ommeldte Foranstaltning ingen
Indskrænkning skal lide.
Med Hensyn til det sidste Indstillingspunkt yttrede Marinemini
steren [Bille], at han vilde ønske, at den paagjældende Tilkendegi
velse til Kjøbenhavns Commune skete i en mere bestemt og solenn
Form, hvilket han troede at ville have en god Indflydelse paa frem
tidige Forhandlinger; i hvilken Anledning Finantsministeren [Fenger]
bemærkede, at han ved den nærmere Formulering af Tilkjendegivelsen skulde søge saavidt muligt at imødekomme Marineministerens
Ønske.
Hans Majestæt Kongen bifaldt samtlige foreliggende Indstillinger.
Schliesslich referirte der Finanzminister [Fenger] eine allerunter
thänigste Vorstellung betreffend die allerhöchste Approbation des
Budgets über Einnahmen und Ausgaben des Zollwesens im Herzogthum Lauenburg für das Finanzjahr 1860/61.
Übereinstimmend mit dem Anträge geruheten Seine Majestät, den
vorliegenden Budgetentwurf für die Einnahmen und Ausgaben des
Zollwesens im Herzogthum Lauenburg im Finanzjahre 1860/61 aller7
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gnädigst zu approbiren und ferner allerhöchst zu genehmigen, dass in
dem gedachten Jahre dieselbe Besoldungszulage, welche durch Gesetz
vom 22sten November v.J. dem Zollwesen in den übrigen Landestheilen der Monarchie bewilligt worden ist, den Beamten und Angestellten
des Zollwesens im Herzogthum Lauenburg ausbezahlt werde.
Hans Majestæt hævede derpaa Geheime-Statsraads-Mødet.

J. Liebe.

Møde i geheimestatsrâdet tirsdag d. 24. april 1860.
Aar 1860, Tirsdagen den 24de April, var det Geheime-Statsraad
forsamlet paa Christiansborg Slot under Hans Majestæt Kongens al
lerhøieste Præsidium.
Hans Kgl. Høihed Prindsen til Danmark var fraværende.
Protokollerne for det Geheime-Statsraads Møder den 3die, 17de og
31te Marts d.A. bleve oplæste og ratihaberede.
Udenrigsministeren [Hall] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling, hvorved forelægges Ratificationerne til de mellem Danmark
og Spanien under 25de Februar d.A. afsluttede Special-Traktater an
gaaende Sund- og Belttoldens definitive Ophævelse og Afgjørelsen af
Spaniens gamle Gjæld til den danske Krone.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at forsyne de forelagte Ratificationer med allerhøieste
Underskrift.
Fremdeles refererede Udenrigsministeren [Hall] en allerunderda
nigst Forestilling, hvorved forelægges Fuldmagt for Udenrigsministe
ren til at foretage i Kjøbenhavn Udvexlingen af fornævnte Ratifica
tioner til de med Spanien under 25de Februar d.A. afsluttede SpecialTraktaler.
Overensstemmende med Indstillingen blev den forelagte Fuldmagt
forsynet med allerhøieste Underskrift.
Krigsministeren [Thestrup] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende en Indskrænkning i den for Infanteri-Undercorporalerne gjældende Tjenestetid m.m.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst:
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1) At Infanleri-Undercorporalernes nuværende Tjenestetid forkortes
saaledes, at den bliver som de Meniges, og
2) At det Pengebeløb, som derved vindes, kan anvendes til Uddan
nelse af Reservebefalingsmænd og af Reservelæger, saaledes som
Loven af 22de November f.A. hjemler det.
Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Wolfhagen] refererede en
allerunderdanigst Forestilling angaaende en Ansøgning fra Teglværksog Mølleeier C. H. Claussen i Broager om Udvidelse af det ham under
25de Marts f.A. tilstaaede allerhøieste Patent paa de af ham gjorte
Forbedringer og Forandringer af de af ham construerede Leræltevogne.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at det Teglværks- og Mølleeier C. H. Claussen i Broager
under 25de Marts f.A. forundte allerhøieste Patent casseres, samt at
bemeldte Claussen paa de for Enerelsbevillinger sædvanlige Vilkaar
gratis meddeles et nyt allerhøieste Patent for et Tidsrum af 5 Aar
fra 25de Marts 1859 at regne i 3de Udfærdigelser, resp. for Kongeriget
Danmark, Hertugdømmet Slesvig og Hertugdømmerne Holsten og
Lauenburg paa Forfærdigelsen af de af ham construerede Leræltevogne og de ved samme anbragte Forandringer og Forbedringer af
Bevægelsesmekanismen til Styring af saadanne Vogne.
Fremdeles refererede Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Wolf
hagen] 3 allerunderdanigst Forestillinger, hvorved forelægges resp.
følgende 3 Udkast:
1) Udkast til en Forordning for Hertugdømmet Slesvig angaaende
Baptisterne.
2) Udkast til en Forordning for Hertugdømmet Slesvig om nogle af
de i § 8 af Forordningen 13de Februar 1741 om gudelige Forsam
linger indeholdte Bestemmelsers Ophævelse for Medlemmerne af
Landskirken.
3) Udkast til et Patent for Hertugdømmet Slesvig angaaende Forde
lingen af det Bidrag, der af Hertugdømmet Slesvig skal udredes til
Omkostninger ved Chausseeanlæg.
Overensstemmende med Indstillingerne bifaldt Hans Majestæt al
lernaadigst, at Expeditioner udfærdigede i Overensstemmelse med de
allerunderdanigst forelagte Udkast forelægges til allerhøieste Under
skrift.
Der Minister für das Herzogthum Schleswig [Wolfhagen] referirte
7*
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darauf eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die Verwand
lung der wider den Drechsler Matthias Dankeisen aus Langenhorn
erkannten Todesstrafe in eine Gjährige Zuchthausstrafe.
In Übereinstimmung mit dem Anträge geruheten Seine Majestät,
die wider den Inculpaten Matthias Dankeisen aus Langenhorn wegen
Verfertigung falscher inländischen Münzen mittelst Erkenntnisses des
Appellationsgerichts für das Herzogthum Schleswig vom 27sten März
d.J. erkannte Todesstrafe aus allerhöchster Gnade in eine 6jährige
Zuchthausstrafe zu verwandeln.
Sluttelig refererede Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Wolf
hagen] en allerunderdanigst Forestilling angaaende Budgettet for
Hertugdømmet Slesvig for Finantsaaret 1860/61.
Overensstemmende med Indstillingen behagede Hans Majestæt al
lernaadigst at stadfæste det allerunderdanigst forelagte Budget for
Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig for Finantsaaret 1860/61.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Raas
løff] referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die al
lerhöchste Genehmigung eines von der Direction der Lübeck-Büchener
Eisenbahngesellschaft eingerichtcn Bauplans einer Eisenbahn von Lü
beck über Oldesloe und Wandsbeck nach Hamburg, soweit diese Bahn
das holsteinische Gebiet berührt, sowie die Ertheilung einer Conces
sion zur Erbauung und Benutzung dieser Bahn an die genannte Ge
sellschaft, indem er allerunterthänigst beantragte:
1) Ob nicht der von der Direction der Lübeck-Büchener Eisenbahn
gesellschaft vorgelegte Bauplan einer Eisenbahn von Lübeck über
Oldesloe und Wandsbeck nach Hamburg im Allgemeinen aller
höchst zu genehmigen, zugleich aber die nachstehenden näheren
Bestimmungen zu treffen sein möchten:
A) Dass an der Grenze gegen Lübecksches Gebiet auf holsteini
schem Gebiet eine Station behufs der Zollabfertigung errichtet
werde.
B) Dass der Bahnhof bei Oldesloe anstatt auf dem in Frage ge
kommenen nördlich von der Stadt belegenen Puncte auf den
nachträglich in Vorschlag gebrachten Platze zwischen dem Pö
litzer und dem Rethwisischer Wege angelegt werde, dass aber
alsdann die Lübeck-Büchener Eisenbahngesellschaft die etwanigcn Mehrkosten des Anschlusses einer demnächst eventualiter
zu erbauenden nördlichen Zweigbahn im Verhältniss zu den
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Kosten des Anschlusses an einen nördlich von der Stadt belegenen Bahnhof nach den desfalls von dem Ministerium festzustel
lenden näheren Bestimmungen zu übernehmen haben werde.
Dass dem Zolletablissement auf dem Kirchhofe bei Oldesloe
mittelst einer, wenn auch nur von Fussgängern zu benutzen
den Brücke über die Trave und eines an dieses sich anschlies
senden Weges möglichst directe mit dem Bahnhofe in Ver
bindung gesetzt werden.
Dass die Bahn mit Umgehung der Hamburger Enclaven Volks
dorf und Farmsen nach dem sogenannten Wendemuth in
Wandsbeck geführt und daselbst der auf dem zollfreien Gebiet
des Fleckens Wandsbeck herzustellende Bahnhof errichtet
werde.
Dass behufs der Zollabfertigung bei Wandsbeck auf zollpflich
tigem Gebiet und zwar der sogenannten Zollbrückenstrasse
gegenüber in möglichster Nähe der Wandsee ein Bahnhof mit
Zugang für den Bahnhofsverkehr des zollpflichtigen Gebiets
angelegt werde, sofern nicht der auf zollfreiem Gebiet bei
Wandsbeck herzustellende Bahnhof eine solche Lage und solche
Einrichtungen erhalten würde, dass nach regierungsseitigem
Erachten ein Theil dieses combinirten Bahnhofes für die Zoll
abfertigung und für den Verkehr des zollpflichtigen Gebiets
geeignet gefunden wird, dass aber in dem einen wie in dem
anderen Falle für eine zweckmässige Verbindung zwischen dem
zollpflichtigen Gebiet und dem betreffenden Bahnhof in Über
einstimmung mit den desfälligen Anordnungen der Regierung
Sorge getragen werde.
Dass der Bau der Bahn bei Verlust der ertheilten Concession
innerhalb eines nur bei etwa eintretenden unerwarteten Hin
dernissen mit allerhöchster Genehmigung zu verlängernden
Zeitraums von 5 Jahren nach Ertheilung der Bauconcession
in der Weise zu vollenden sei, dass die Bahn dem Verkehr
übergeben werden könne.

2) Ob nicht der Lübeck-Büchener Eisenbahngesellschaft die aller
höchste Concession zur Erbauung und Benutzung einer Eisenbahn
von Lübeck über Oldenloe und Wandsbeck nach Hamburg, soweit
diese Bahn das holsteinische Gebiet berührt, durch Vollziehung der
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hieneben angeschlossenen Urkunde allergnädigst zu ertheilen sein
möchte.
Seine Majestät der König genehmigten allergnädigst die beiden
Anträge, indem jedoch Allerhöchstdieselben zugleich, auf desfälligen
allerunterthänigsten Vorschlag des Ministers für die Herzogthümer
Holstein und Lauenburg, allerhöchst bestimmten, dass die Mittheilung
der allerhöchsten Baubewilligung an die Direction der Lübeck-Büchcner Eisenbahngesellschaft erst dann stattfinden solle, wenn die wegen
Herstellung einer Verbindungsbahn zwischen den Altonaer Bahnhofe
der König Christian VIII Ostseebahn und dem Hamburger Bahnhofe
der Hamburg-Bergedorfer Eisenbahn obschwebende Verhandlung be
endet und der desfällige Vertrag von dem Bevollmächtigten der freien
und Hansestadt Hamburg unterzeichnet sein wird.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Raas
løff] referirte darauf eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend
einen von der Generalversammlung der Actionaire der Lübeck-Büche
ner Eisenbahngesellschaft wegen Ausgabe von 18.000 neuen Stammactien à 200 Rt. Pr. Crt. oder 2662/s Rt. R.M. am «BOsten Juli 1858
gefassten Beschluss, indem er allerunterthänigst beantragte, ob nicht
dem am 30sten Juli 1858 von der Generalversammlung der Actionaire
der Lübeck-Büchener Eisenbahngesellschaft gefassten Beschluss wegen
Vermehrung des Gesellschaftscapitals durch die Ausgabe von 18.000
neuen, mit den bisherigen Actien gleichberechtigten Stammactien à
200 Rt. Pr. Crt. oder 2662/s Rt. R.M. zum Behuf der Herstellung einer
Eisenbahn von Lübeck über Oldesloe und Wandsbeck nach Hamburg
die nach Maassgabe der allerhöchsten Bestätigung des Statuts vom
7ten April 1857 erforderliche allerhöchste Genehmigung zu ertheilen
und es demnach der Direction der Lübeck-Büchener Eisenbahngesell
schaft allergnädigst zu gestatten sein möchte, eine öffentliche Auf
forderung zur Zeichnung dieser Actien auf Grundlage der bezüglichen
Bestimmungen des Statuts, namentlich dessen Abschnitt II zu erlas
sen.
Seine Majestät genehmigten allerhöchst diesen Antrag.
Ferner referirte der Minister für die Herzogthümer Holstein und
Lauenburg [Raasløff] eine allerunterthänigste Vorstellung be
treffend die Erlassung einer Schuld- und Pfandprotocollordnung für
das Herzogthum Lauenburg.
In Übereinstimmung mit dem Anträge genehmigten Seine Majestät
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allerhöchst, dass nach Maassgabe des der referirten Vorstellung an
geschlossenen Entwurfs eine Schuld- und Pfandprotocollordnung für
das Herzogthum Lauenburg erlassen werde.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Raas
løff] referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend den
Entwurf eines Budgets über Einnahmen und Ausgaben des Her
zogthums Lauenburg pro 1860/61, insoweit selbige das Ministerium
für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg sortiren.
übereinstimmend mit dem Anträge geruheten Seine Majestät, den
der referirten Vorstellung angeschlossenen Entwurf eines Budgets
über die Einnahmen und Ausgaben des Herzogthums Lauenburg, so
weit selbige zum Ressort des Ministeriums für die Herzogthümer Hol
stein und Lauenburg gehören, für das Rechnungsjahr vom lsten April
1860 bis dahin 1861 allerhöchst zu approbiren.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Raas
løff] referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die
Genehmigung des Entwurfs über die Einnahmen und Ausgaben bei
den Domainen im Herzogthum Holstein für die Finanzperiode vom
lsten April 1860 bis 31sten März 1862.
Übereinstimmend mit dem Anträge geruheten Seine Majestät, den
der referirten Vorstellung angcschlossenen Entwurf eines Budgets
über die Einnahmen und Ausgaben bei den Domainen im Herzogthum
Holstein für die Finanzperiode vom lsten April 1860 bis 3lsten März
1862 allerhöchst zu genehmigen und das Ministerium allergnädigst zu
autorisiren, das in dieser Beziehung weiter Erforderliche wahrzu
nehmen.
Schliesslich referirte der Minister für die Herzogthümer Holstein
und Lauenburg [Raasløff] eine allerunterthänigste Vorstellung be
treffend die allerhöchste Genehmigung des Entwurfs eines Budgets
über die besonderen Einnahmen und Ausgaben des Herzogthums Hol
stein pro 1860/61.
Übereinstimmend mit dem Anträge geruheten Seine Majestät, den
der referirten Vorstellung allerunterhänigst angeschlossenen Entwurf
eines Budgets über die besonderen Einnahmen und Ausgaben des Her
zogthums Holstein für die Zeit vom lsten April 1860 bis dahin 1861
allerhöchst zu approbiren.
Ministeren for Kirke- og Undervisningsvæsenet [Monrad] refere
rede en allerunderdanigst Forestilling, hvorved til allerhøieste Stad-
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fæstelse forelægges den af Rigsdagen vedtagne Lov om Adgang til
Pension af Statskassen til Catecheten for Bekjenderne af den mosa
iske Religion i Aarhus og Ribe Stifter L. B. Bloch.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Maje
stæt allernaadigst at stadfæste denne Lov.
Indenrigsministeren [Monrad] refererede en allerunderdanigst
Forestilling, hvorved til allerhøieste Stadfæstelse forelægges den af
Rigsdagen vedtagne Lov om Udbetaling af Gager og Lønninger i Fi
nantsaaret 1860-61 for de under Kongerigets Ministerier hørende Em
beds- og Bestillingmænd med Undtagelse af selve Ministeriernes Per
sonale.
Overensstemmende med Indstillingen blev bemeldte Lov allerhøist
stadfæstet af Hans Majestæt.
Fremdeles refererede Indenrigsministeren [Monrad] en allerun
derdanigst Forestilling angaaende en Modification i den anordnede
Fremgangsmaade ved Behandlingen og Afgjørelsen af Ansøgninger om
Meddelelse af Eneret paa industrielle Opfindelser, idet han indstillede,
at det maatte behage Hans Majestæt allernaadigst at resolvere, at den
anordnede Fremgangsmaade ved Behandlingen og Afgjørelsen af An
søgninger om Meddelelse af Eneret paa industrielle Opfindelser modi
ficeres saaledes:
1) At der, naar Eneretten ansøges for det danske Monarki, og ved
kommende Opfindelse, efter at Brevvexling i Medfør af allerhøie
ste Resolution af 15de April 1853 har fundet Sted mellem Inden
rigsministeriet, Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig og Ministe
riet for Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg, findes egnet til
at patenteres, bliver af vedkommende Ministerium at nedlægge al
lerunderdanigst Forestilling om Enerettens Meddelelse for det
danske Monarki med Undtagelse af Bilandene Island og Færøerne
samt de danske Kolonier, og at der, saafremt Indstillingen aller
høist bifaldes, bliver i Henhold til fornævnte allerhøieste Resolu
tion af udfærdige 3 allerhøieste Patenter respektive for Kongeriget
Danmarks, Hertugdømmet Slesvigs og Hertugdømmerne Holsten
og Lauenborgs Vedkommende, saaledes at der i Patentet for Kon
geriget udtrykkelig gjøres Undtagelse til de nordlige Bilande og
Kolonierne.
2) At der, naar Eneretten ikkun attraas for Kongeriget alene, bliver,
saafremt Ansøgningen findes egnet til at bevilges af Indenrigsmi-
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nisteriet, at nedlægge allerunderdanigst Forestilling om Eneret
tens Meddelelse for Kongeriget Danmark med Undtagelse af Bi
landene Island og Færøerne samt de danske Kolonier, og at det
fornødne allerhøieste Patent, saafremt Indstillingen allerhøist bi
faldes, udfærdiges med en tilsvarende Begrændsning, og
3) At det, naar en i Henhold til de under 1ste og 2den Post angivne
Forskrifter allerhøist forundt Eneret ønskes udvidet ogsaa til Bi
landene eller Kolonierne, bliver resp. af Justitsministeriet og Fi
nansministeriet at tage under Overveielse, hvorvidt en saadan
Udvidelse maatte findes tilraadelig samt i bekræftende Fald aller
underdanigst at andrage, at samme hjemles paagjældende ved et
allerhøieste Tillægspatent, der udfærdiges uden særskilt Betaling.
Hans Majestæt resolverede allernaadigst i Overensstemmelse med
Indstillingen.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Betænk
ning angaaende en af Elatsraad, Bankdirektør H. P. Hansen indgiven
Ansøgning om Ophævelse af Ægteskabet mellem hans Søn, Forpagter
E. G. P. Hansen og dennes fraseparerede Hustru Cordelia, født Sylow.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede Hans Majestæt
allernaadigst at ophæve Ægteskabet mellem Forpagter Edvard G. P.
Hansen af Store-Frederikslund og Cordelia, født Sylow og at meddele
Manden Tilladelse til at indgaa nyt Ægteskab.
Justitsministeren [Casse] refererede dernæst en allerunderdanigst
Forestilling angaaende fuldstændig Ophævelse af Ægteskabet mellem
Arbeidsmand Peter Christensen og Dorthea Cathrine Christensen.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at Ægteskabet mellem Arbeidsmand Peter Christensen af
Skive og Dorthea Cathrine Christensen, født Christensen her af Staden,
maa være fuldstændig ophævet, og at hun maa indgaa nyt Ægteskab.
Videre refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderdanigst
Forestilling angaaende Strafformildelse for forskjellige for Løsgjængeri eller Betleri dømte Straf fanger, idet han indstillede:
1) At det maatte behage Deres Majestæt allernaadigst at forunde ef
terfølgende Livsfanger Friheden, nemlig Johan Peter With, Lars
Frederik Peter Gundersen eller Lars Frederik Petersen, Hans Han
sen Smidstrup, Bolette Frederikke Helgner eller Helgensdatter,
Kirstine Elisabeth Petersen og Christian Ludvig Nielsen, dog paa
Vilkaar, at det forinden Løsladelsen tilkjendegives dem, at de, saa-
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fremt de paany maatte gjøre sig skyldige i nogen Forbrydelse, dog
Løsgjængeri og Betleri undtagen, ville de, forsaavidt den nye For
brydelse ikke medfører høiere Straf end de Forbrydelser, for
hvilke de tidligere have været dømte, uden videre Dom være at
gjenindsætte til Tugthusarbeide paa Livstid, samt
2) At det maatte behage Deres Majestæt at eftergive efternævnle i de
forskjellige Straffeanstalter hensiddende Straffanger den resteren
de Del af de dem idømte Straffe, nemlig Jørgen Johansen, Peter
Hansen Hækkebølle, John Johnsen Petersen, Ludvig Christian
Schaltz, Johan Carl Christian Lacum, Andreas eller Anders Nielsen
Korslundehus, Svend Peter Svendsen, Christian Olsen Rasmussen,
Christian Ludvig August Petersen, Søren Christiansen Havrebjerg,
Ludvig Peter Israel Gertz, Anders Christian Andersen, Frederik
August Bøhm, Martin Heinrich Lorentzen, Hans Pedersen, Carl
Wilcken eller Carl Christian Wilcken, Carl Møller, Thomas Vilhelm
Heidner, Peder Christian Svendsen eller Christensen, Christian
Jensen Meyer, Christen eller Christian Adrian Christensen, Anders
Jensen, Christian Jensen Tofte, Jens Christensen, Peder Christian
Gjæssel, Ane Kirstine Justdatter, Johanne Cathrine Petersen eller
Mørck, Bigandts Enke, Birthe Hansdatter eller Karen Marie Birthe
Sophie Hansdatter, Camilla Brodersen, Sidse Cathrine Henriksdatter, Laura Vilhelmine Holmberg, Karen Marie Olsen eller Olsdatter,
Ane Cathrine Lind, Petersens Hustru, Ursula eller Rosalie Cecilie
eller Emilie Slap eller Schlapp, Pedersens Hustru, Ole Jensen
Stromsø, Kirsten Christensdalter, Karen Laursdatter, Henriette
Bech eller Henriette Frederikke Lovise Augusta Jensdatter Bech,
Johan Henrik Hesse, Peder Pedersen, Hans Christensen Birk, Ma
thias Nicolai Hartung, Christian Heilersen Klim, Kristen Carlsen,
Jens Mikkelsen Bak, Jens Peter Mortensen, Jens Jensen eller Thise
Jens, Peder Nielsen Debel, Lauritz Lorentzen Lassen, Nicolaus el
ler Nicolai Schmidt, Jens Christensen eller Schiisler Jens, Ole Hen
rik Nørager, Peder Pedersen Blom, Hans Peter Knudsen af Lygumkloster og Mathias Johansen eller Mærker af Thorning.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede derefter en allerunderdanigst
Forestilling, hvorved til allerhøieste Stadfæstelse forelægges den af
Rigsdagen vedtagne Lov om Udbetaling af Gager og Lønninger i Fi
nantsaaret 1860/61 til Embedsmænd og Bestillingsmænd paa Island.
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I Overensstemmelse med Indstillingen blev denne Lov, med Hen
syn til hvilken det iøvrigt blev af Indenrigsministeren. [Monrad] og
Conseilspræsidenten [Hall] bemærket, at den egentlig ikke kan an
tages at behøves, da de islandske Embcdsmænd maa anses indbefat
tede under den af Rigsdagen senere end nærværende Lov vedtagne
almindelige Lov om Udbetaling af Gager og Lønninger i Finantsaaret
1860-61, som idag er bleven forsynet med allerhøieste Stadfæstelse,
allernaadigst stadfæstet af Hans Majestæt.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling, om at Forpagtningsafgiften af den under Baroniet Holckenhavn hørende Avlsgaard Frederikshøi efter den nuværende Lehnsbesidders Død maa anvendes til Apanage for hans Datter og hans Sø
stre.
Overensstemmende med Indstillingen behagede Hans Majestæt al
lernaadigst at tillade, at den nuværende Besidder af Baroniet Holckenhavn, Hofjægermester, Baron Conrad Frederik Erik Hoicks Dat
ter, Baronesse Marie Frederikke Caroline Wedell oppebærer efter Fa
derens Død, saalænge hun lever, som Apanage af Baroniet, Forpagt
ningsafgiften af den under Lehnet hørende Avlsgaard Frederikshøi,
dog saaledes, at der af Forpagtningsafgiften forlods afholdes i Apa
nage til den nuværende Besidders 3 Søstre, saalænge disse leve, og
om de end maatte overleve Baronesse Wedell, efternævnte Beløb: til
Fru Kammerherreinde Fensmark 300 Rd. aarlig og til Fru Kammer
herreinde Hedemann og Fru Kammerjunkerinde Halling, resp. 200 Rd.
aarlig.
Sluttelig refererede Justitsministeren [Casse] to allerunderda
nigste Forestillinger, hvorved til allerhøieste Stadfæstelse forelægges
2de af Rigsdagen vedtagne Love :
1) Lov om en Tillægspension for Andrea Bluhme, Enke efter forhen
værende constitueret Chef for det 6te Udskrivningsdistrikt, Cap
tain Johan Peter Bluhme.
2) Lov om Afhændelse af nogle Kirkers og offentlige Stifteisers, Seminariefondets og det benificerede Bøndergods.
I Overensstemmelse med Indstillingerne bleve begge disse Love al
lerhøist stadfæstede af Hans Majestæt.
Finantsministeren [Fenger] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende Stadfæstelse af Taxterne for Reisende med de Kon
gelige Poster.
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I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at den almindelige Taxt for Reisende med Personposterne
med lukket Vogn indtil videre fastsættes til 32 Sk. pro persona pr.
Mil, og at ligeledes indtil videre Taxten for Reisende med Brev- og
Pakkeposterne og Brev- og Personposterne med aaben Vogn fastsæt
tes til 26 Sk. pro persona pr. Mil.
Ferner referirte der Finanzminister [Fenger] eine allerunterthä
nigste Vorstellung, in welcher er beantragte, dass Ew. Majestät aller
höchst geruhen mögen, das Finanzministerium allergnädigst zu autorisiren, die mit dem Lübecker Postwesen vereinbarte anderweitige
Feststellung der im Art. 9 sub d.2. der Postconvention zwischen
Dänemark und Lübeck vom 8ten Mai 1852 bestimmten Transport- und
Transitporto-Vergütung zu genehmigen.
Seine Majestät genehmigten allerhöchst diesen Antrag.
Finantsministeren [Fenger] refererede derpaa 8 allerunderdanig
ste Forestillinger, hvorved resp. følgende 8 Udkast til Anordninger for
de dansk-vestindiske Besiddelser forelægges, nemlig:
1) Udkast til Anordning om Forandring af en Bestemmelse i § 25 af
Kolonialloven for de dansk-vestindiske Besiddelser af 26de Marts
1852.
2) Udkast til Anordning indeholdende Forandring og nærmere Be
stemmelse af Reskriptet af 9de December 1825 § 3 om Mortifi
cation paa bortkomne Gjældsbreve i de dansk-vestindiske Besid
delser.
3) Udkast til Anordning om Udvidelse til de dansk-vestindiske Be
siddelser af Lov af 21de Januar 1857 om Straf for Dyrplageri.
4) Udkast til Anordning om Udvidelse til de dansk-vestindiske Be
siddelser af Lov af 29de December 1857 om Qvindens Myndighed.
5) Udkast til Anordning om Udvidelse til de dansk-vestindiske Be
siddelser af Lov af 30te November 1857 om Proklamata i Boer.
6) Udkast til Anordning om Udvidelse til de dansk-vestindiske Be
siddelser af Lov af 29de December 1857 om Forandring i Forord
ningen 21de Mai 1845.
7) Udkast til Anordning angaaende Opkræveisen af den i § 2 litr. a
af Anordningen 13de September 1855 paabudne Afgift til St. Croix
Landkasse.
8) Udkast til Anordning om Udvidelse til de dansk-vestindiske Be
siddelser af Lov af 29de December 1857 angaaende at Umyndiges
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Midler paa 100 Rd. og derunder ikke for Fremtiden skulle indsæt
tes i Overformynderierne, m.m.
I Overensstemmelse med Indstillingerne behagede det Hans Maje
stæt allernaadigst at tillægge samtlige disse 8 Udkast Lovskraft.
Finantsministeren [Fenger] refererede dernæst en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Ophævelse af Forskrifter i Reskript af
25de Januar 1776 om Overformynderi-Attester paa visse Skjøder og
Pantebreve i de dansk-vestindiske Besiddelser, idet han indstillede, at
det i Henhold til den af Kolonialraadet for de dansk-vestindiske Be
siddelser afgivne allerunderdanigste Betænkning over et samme fore
lagt Udkast til en allerhøieste Bestemmelse i saa Henseende allernaa
digst bifaldes, at den i det Kongelige Reskript af 25de Januar 1776
indeholdte Bestemmelse, at intet Pantebrev eller Skjøde paa nogen
Plantage paa St. Croix maa antages til Thinglæsning, forinden det
med Overformynderiets Attest godtgjøres, at ingen Umyndiges Penge
derpaa hæfte eller derved præjudiceres, hvilken Bestemmelse er ble
ven analogisk anvendt med Hensyn til Skjøder og Pantebreve ved
kommende Plantager paa St. Thomas og St. Jan, ophæves for samt
lige dansk-vestindiske Besiddelser, samt at Finantsministeren aller
naadigst maa bemyndiges til at udstede en Bekjendtgjørelse angaa
ende denne eventuelle allerhøieste Resolution.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Finantsministeren [Fenger] refererede derefter en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Meddelelse af en allerhøieste Bestem
melse, hvorved den i Anordningen af 5te Mai 1830 § 10 jfr. Kongeligt
Reskript af 3die September 1830 § 9, indeholdte Forskrift om Om
vurderinger af de til Sikkerhed for umyndiges og offentlige Midler
pantsatte Eiendomme i de dansk-vestindiske Besiddelser forandres,
idet han indstillede, at der allernaadigst maa træffes, og Finantsmi
nisteren lige allernaadigst bemyndiges til at udfærdige den fornødne
Bekjendtgjørelse om en allerhøieste Bestemmelse af følgende Indhold:
>At det i Lighed med den i Kongelig Resolution af 23de Februar
1842, bekjendtgjort ved Cancelli-Plakat af 1ste Marts s.A., indeholdte
Forskrift om Controllen med Tilstrækkeligheden af Panter, der ere
stillede for de under offentlig Forsorg staaende Midler i Danmark,
fastsættes for de dansk-vestindiske Besiddelser, at de i Anordningen
af 5te Mai 1830 § 10, jfr. Kongeligt Reskript af 3die September 1830
§ 9, befalede Omvurderinger hvert tredie Aar af Eiendomme, hvori
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umyndiges eller offentlige Midler indestaa, kunne bortfalde, naar det
ved Attest af to paa Stedet bosatte gode Mænd, som efter deres Stil
ling kunne antages at have en begrundet Formening om faste Eiendommes Værdi paa Stedet, godtgjøres, at Pantet afgiver lovbefalet
Sikkerhed for Gjælden, og derhos, forsaavidt umyndiges Midler angaar, vedkommende Overformyndere, og forsaavidt angaar andre un
der offentlig Varetægt staaende Midler, den nærmeste lokale Besty
relse for disse Midler erklære, at de ikke have nogen Anledning til at
tvivle om Attestens Rigtighed, ligesom med Hensyn til umyndiges
Midler Erklæring bør indhentes fra Værgerne for de umyndige, hvem
Obligationen tilhører, om hvorvidt de, efter at have gjort sig bekjendte
med Attesten, have noget at erindre imod, at Omvurderingen bort
falder. Omvurderingerne kunne ogsaa bortfalde, uden at den for
nævnte Attest af gode Mænd og Erklæring af Værgerne behøver at
tilveiebringes, naar Overformynderne eller den nærmeste lokale Be
styrelse af offentlige Midler attestere, at de efter deres personlige
Kundskab til Pantet ere overbeviste om, at dette afgiver lovbefalet
Sikkerhed, eller at de ved anstillet Undersøgelse derom have overbe
vist sig; og ligeledes naar der stilles en saadan Caution, som Over
formynderne i Forening med de fornævnte Værger eller den lokale
Bestyrelse af andre Midler finde tilstrækkelig. Ligesom imidlertid
Omvurderingerne i intet Tilfælde kunne bortfalde mere end tvende
efter hinanden følgende Gange, saa at der altid hvert 9de Aar bliver
at foretage en lovlig Taxationsforretning over Pantet, saaledes skulle
Overformynderierne og de lokale Bestyrelser af offentlige Midler
stedse erhverve Approbation paa Omvurderingernes Udsættelse, paa
St. Croix fra Gouvernementet, og paa St. Thomas og St. Jan fra Præ
sidentskabet, forsaavidt de vedkommende Midler ikke staa under dis
ses egen umiddelbare Bestyrelse.«
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Fremdeles refererede Finantsministeren [Fenger] en allerunder
danigst Forestilling angaaende Nedlæggelsen af Brundbyballe Færge
sted paa Samsø samt om Frigivelse af Færgefarten derstedsfra.
Overensstemmende med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at bifalde, at den af Besidderen af Grevskabet Samsø
hidtil udøvede Færgeret ved Brundbyballe bortfalder for den nuvæ
rende og efterfølgende Lehnsbesiddere, samt at Færgefarten fra Sam
sø til Kallundborg fuldstændig frigives.
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Sluttelig refererede Finansministeren [Fenger] en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Nedlæggelsen af det eneberettigede Fær
geri fra Bøiden til Fynshav.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at den af Besidderen af Grevskabet Brahesminde eller paa
hans Vegne udøvede Ret til Færgefart fra Bøiden til Fynshavn maa
fra 1ste Mai d.A. aldeles bortfalde for den nuværende saavelsom ef
terfølgende Lehnsbesiddere, og at Færgefarten derstedsfra samtidig
aldeles frigives.
Hans Majestæt hævede derpaa Geheime-Statsraadet.

J. Liebe.

Møde i geheimestatsrådet tirsdag d. 15. mai 1860.

Aar 1860, Tirsdagen den 15de Mai, var det Geheime-Statsraad for
samlet paa Christiansborg Slot under Hans Majestæt Kongens aller
høieste Præsidium.
Udenrigsministeren [Hall] gav en Udsigt over det væsentligste af,
hvad der i det preussiske 2det Kammer nylig var passeret med Hensyn
til det holstenske og slesvigske Spørgsmaal, i hvilken Anledning det
var forekommet den Kongelige Regjering nødvendigt, at den, overfor
hvad der saaledes var sket, foretog et Skridt, som viste, hvorledes den
maatte opfatte, hvad der fra preussisk Side var fremkommet. Den
mere udførlige Belysning af det passerede vilde imidlertid rettest først
nærmere kunne ske igjennem en Circulairdepeche til de Kongelige Ge
sandter, navnlig dem der ere ansatte hos de Regjeringer, som have
undertegnet Londonner-Protokollen; men derimod antog man det
nødvendigt, at der herfra allerede strax skete en Protest over for den
preussiske Regjering mod saadan en Behandling af de omhandlede
Spørgsmaal, som havde fundet Sted. Da den her accrediterede Konge
lige preussiske Gesandt, som ganske nylig var vendt tilbage efter en
længere Fraværelse, havde anmeldt, at han havde en Haandskrivelse
fra Prindsregenten til Hans Majestæt Kongen, havde man troet at
burde opsætte at foretage noget, indtil denne Skrivelse var bleven
overleveret; men da delte nu var sket, og Hans Majestæt havde havt
den Naade at meddele Udenrigsministeren, at bemeldte Skrivelse var
af et tidligere Datum end Forhandlingerne i det preussiske 2det Kam-
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mer, vilde Udenrigsministeren, da Skrivelsen saaledes ikke vilde kunne
have nogen Indflydelse paa det herfra paatænkte Skridt, nu udbede
sig Hans Majestæts allerhøieste Approbation paa, at han snarest i en
Depeche til den Kongelige Gesandt i Berlin, som bliver at oplæse for
den preussiske Udenrigsminister, og hvoraf der vil være at give denne
en Copi, i en saa rolig og bestemt Tone som muligt udtaler, hvorledes
den Kongelige Regjering opfatter de Forhandlinger, som i den om
meldte Anledning have fundet Sted i det preussiske 2det Kammer, de
der tagne Beslutninger og den Stilling, som den preussiske Regjering
har indtaget overfor samme.
Hans Majestæt Kongen approberede allernaadigst, at Udenrigsmi
nisteren foretager saadant Skridt.
Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Wolfhagen] refererede en
allerunderdanigst Forestilling angaaende en Ansøgning fra Lærer ved
Frederiksskolen i Haderslev Jacob Ahrend Peters om Meddelelse af
Eneret til i det danske Monarki at forfærdige de af ham opfundne
Damp- og Varmeluftsmaskiner.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at der paa de for Eneretsbevillinger sædvanlige Vilkaar med
deles Lærer ved Frederiksskolen i Haderslev Jacob Ahrend Peters et
allerhøieste Patent for et Tidsrum af 10 Aar i 3de Udfærdigelser, resp.
for Kongeriget Danmark, Hertugdømmet Slesvig og Hertugdømmerne
Holsten og Lauenborg paa Forfærdigelsen af Damp- og Varmeluftsma
skiner af den af ham angivne Construction.
Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Wolfhagen] refererede der
næst en allerunderdanigst Forestilling, hvorved forelægges Udkast til
en Bekjendtgjørelse for Hertugdømmet Slesvig angaaende de Chausseestrækninger, som i Tidsrummet fra 1ste April 1860 til 31te Marts
1861 skulle anlægges i bemeldte Hertugdømme for den Kongelige
Kasses Regning.
Overensstemmende med Indstillingen blev Ministeriet allernaa
digst bemyndiget til at udstede en med det forelagte Udkast overens
stemmende Bekjendtgjørelse angaaende de Chausseestrækninger, som
i Tidsrummet fra 1ste April 1860 til 31te Marts 1861 anlægges i Her
tugdømmet Slesvig for den Kongelige Kasses Regning.
Fremdeles refererede Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Wolf
hagen] en allerunderdanigst Forestilling angaaende Udskrivning af
Magasinkorn, Hø og Halm i Hertugdømmet Slesvig for Aaret 1860.
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Overensstemmende med Indstillingen blev Ministeriet allernaadigst
bemyndiget til at forelægge til allerhøieste Underskrift et i Overens
stemmelse med det den refererede Forestilling hoslagte Udkast i det
danske og det tydske Sprog udfærdiget Patent angaaende Udskrivnin
gen af Magasinkorn, Hø og Halm i Hertugdømmet Slesvig for Aaret
1860.
Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Wolfhagen] refererede en
allerunderdanigst Forestilling angaaende den Kjøbstæderne tilkom
mende Godtgjørelse for ordinær Indqvartering.
I Overensstemmelse med Indstillingen blev det allernaadigst bi
faldt, at en i Overensstemmelse med det den refererede Forestilling
vedlagte Udkast affattet Forordning for Hertugdømmet Slesvig an
gaaende den Kjøbstæderne tilkommende Godtgjørelse for ordinær
Indqvartering forelægges til allerhøieste Underskrift.
Sluttelig refererede Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Wolf
hagen] en allerunderdanigst Forestilling angaaende Projektet til An
læggelsen af en Chaussee mellem Skjærbæk og Tønder.
Overensstemmende med Indstillingen behagede Hans Majestæt al
lernaadigst at approbere det af Chausseedirektøren for Hertugdømmet
Slesvig udarbeidede Projekt til Anlæggelse af en Chaussee mellem
Skjærbæk og Tønder med den nærmere Bestemmelse, at Bomhuset
No. 3 paa Chausseen anbringes paa Nørre-Vollum Mark omtrent 2x/4
Mil fra Tønder By samt under Forbehold af Ministeriets nærmere Afgjørelse med Hensyn til Veistykkets Anlæggelse enten som Stenslag
bane eller som Klinkerchaussee.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Raas
løff] referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die
Milderung des wider die Inculpatin Anna Margaretha Dorothea Ehlers
aus Quickborn wegen Kindesmordes beschlossenen Todesurtheils, in
dem er beantragte, ob nicht die wider die Inculpatin Anna Marga
retha Dorothea Ehlers aus Quickborn wegen Kindesmordes von dem
holstein-lauenburgischen Oberappellalionsgerichte beschlossene ein
fache Todesstrafe aus allerhöchster Gnade auf eine 6jährige Zucht
hausstrafe zu mildern sein möchte, mit der Bestimmung jedoch, dass
diese Milderung erst nach Verkündigung des Urtheils der Inculpatin
zu eröffnen sei.
Finantsministeren [Fenger] henstillede, om ikke, med Hensyn til,
at de særdeles Omstændigheder, hvorunder det foreliggende Barne8
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mord er begaaet, ere saadanne, at det paagjældende Fruentimmer maa
antages da at have været i en Tilstand, som i hvert Tilfælde grændsede ganske overordentlig nær til, at hun ikke længer selv vidste, hvad
hun gjorde, yderligere Formildelse i hendes Straf kunde indtræde, i
hvilken Anledning Justitsministeren [Casse] bemærkede, at allerede
den Straf, som var foreslaaet i den allerunderdanigste Indstilling, var
særdeles mild og navnlig langt ringere, end Hans Majestæt pleier i
saadanne Tilfælde for Kongerigets Vedkommende at udstrække sin
Naade.
Efterat derpaa Ministeren for Hertugdømmerne Holsten og Lauen
borg [Raasløff] havde yttret, at en Minoritet i Overappellationsret
ten havde stemt for, at Straffen nedsattes til 5 Aar, og at han ikke
vilde finde noget at erindre imod, at man gik ind paa en saadan
yderligere Formildelse, bemærkede Conseilspræsidenten [Hall], at
der, da det, skjøndt der i den Slags Sager som den nærværende vist
altid er en hel Del, som i høi Grad taler til Undskyldning, dog hører
til Sjeldenhedcrne, at det fremtræder med en saadan Styrke som her,
vel kunde være Grund til, foruden den af den holstenske Minister nu
nævnte yderligere Nedsættelse af Straffetiden, at tilføie den aller
høieste Benaadnings-Resolution et Paalæg om, at der efter en vis kort
Tids Forløb skal gjøres Indberetning til Hans Majestæt om domfældtes Forhold i Straffeanstalten, imod hvilken Tilføining Ministeren
for Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg [Raasløff] intet havde at
indvende, idet han mente, at det kunde paalægges Straffeanstaltens
Bestyrelse, naar domfældte havde hensiddet 2 Aar, at indberette an
gaaende hendes Forhold, men at det iøvrigt vilde være rettest, at hun
ikke forud sattes i Kundskab herom.
Seine Majestät der König geruheten darauf, die wider die Inculpatin Anna Margaretha Dorothea Ehlers aus Quickborn wegen Kindes
mordes von dem holstein-lauenburgischen Oberappellationsgerichte
beschlossene Todesstrafe aus allerhöchster Gnade auf eine 5jährige
Zuchthausstrafe zu mildern, mit der Bestimmung jedoch, dass diese
Milderung erst nach Verkündigung des Urtheils der Inculpatin zu eröff
nen sei, und dass nach Verlauf von zwei Jahren über das Verhalten
der Inculpatin in der Strafanstalt allerunterthänigst zu berichten sei.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Raas
løff] referirte darauf eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend
ein Gesuch des V4 Hufners Hans Heinrich Lohmann in Kuddewörde,
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Amts Schwarzenbeck, um Erlass einer von dem Amte Schwarzenbeck
wegen thätlicher Misshandlung seiner Ehefrau wider ihn erkannten
8 tägigen Gefängnisstrafe, abwechselnd bei Wasser und Brot, event,
um Verwandlung dieser Strafe in eine mässige Geldbusse.
Übereinstimmend mit dem Anträge geruheten Seine Majestät, die
unterm 2lsten Februar d.J. von dem Amte Schwarzenbeck wider den
1/4 Hufner Hans Heinrich Lohmann in Kuddewörde wegen thätlicher
Misshandlung seiner Ehefrau erkannte 8tägige Gefängnisstrafe, ab
wechselnd bei Wasser und Brot, aus allerhöchster Gnade in eine an
den Fonds ad pios usus fallende Geldbusse von 10 Rt. L.M. zu ver
wandeln.
Ferner referirte der Minister für die Herzogthümer Holstein und
Lauenburg [Raasløff] eine allerunterthänigste Vorstellung be
treffend die Bewilligung einer Wegcgeldhebung auf der Segeberg-Neumünsterschen Nebenlandstrasse im Amte Segeberg.
In Übereinstimmung mit dem Anträge geruheten Seine Majestät,
das Ministerium allerhöchst zu autorisiren, dem Wegedistrict des
Amtes Segeberg und den Specialwegecommunen Negernbötel, Fehrenbötel und Schackendorf die Erhebung eines Wegegeldes nach dem
Chausseegeldtarife für IV2 Meilen und den für die Chausseegeldhcbung
an den Staatschausseen sonst geltenden Regeln auf der von ihnen als
Grandchaussee in Stand gesetzten Amts Segeberger Strecke der Segeberg-Neumünsterschen Nebenlandstrasse unter näher festzustellenden
Bedingungen für die Unterhaltung und Verwaltung dieser Wegestrecke
und unter Vorbehalt jederzeitiger Zurücknahme dieser Concession bis
auf Weiteres zu bewilligen.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Raas
løff] referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die
schliessliche Feststellung der Einlösungssumme für die von der Land
schaft Norderditmarschen anticipirte Heide-Wöhrden-Friedrichstädter Chaussee mit den Seitenarmen nach dem Wöhrdener Hafen und
nach Wollersum, indem er beantragte, ob nicht die Einlösungssumme
für die von der Landschaft Norderditmarschen anticipirte HeideFriedrichstädter Chaussee mit den Seitenarmen nach Wollersum und
dem Wöhrdener Hafen incl. der bereits gezahlten Einlösungsgelder
nach Maassgabe der allerhöchsten Resolution vom 8ten December 1842
auf 515.120 Rt. 64 Sch. definitiv zu bestimmen sein möchte.
Seine Majestät genehmigten allerhöchst diesen Antrag.
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Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Raas
løff] referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend ein
Gesuch mehrerer Bürger der Vereinigten Staaten von America um
Ertheilung einer Concession zum Bau und Betriebe eines Canals durch
das Herzogthum Holstein zur Verbindung der Nordsee mit der Ostsee,
indem er allerunlerthänigst beantragte, ob nicht das Ministerium al
lerhöchst zu autorisiren sein möchte, wegen Feststellung der allge
meinen Bedingungen und Voraussetzungen, unter welchen die von dem
C. Hansen & Cons, in New York erbetene allerhöchste Genehmigung zur
Anlage eines Canals durch Holstein von der Elbe nach der Ostsee ge
wärtigt werden könne, Verhandlungen einzuleiten und nach deren Be
endigung die Sache Ew. Königlichen Majestät zur weiteren allerhöch
sten Beschlussnahme allerunterthänigst vorzulegen.
Indenrigsministeren [Monrad] yttrede, at da Gjenstanden for den
foreliggende Sag havde været under Omhandling mellem Ministrene
indbyrdes, var det blevet erkjendt for at være, med Hensyn til Spørgsmaalet om Meddelelse af Concession til den projekterede Kanals An
læg, af allerstørste Betydning at opnaa overfor de andre Magter en
Tilsikkring af Neutralitet for denne Kanal, og man var derfor gaaet
ud fra, at der ad diplomatisk Vei skulde søges virket hertil. Da der
nu i den refererede Forestilling aldeles intet var nævnt om Neutralitets-Spørgsmaalet, ansaa han det for at være af Vigtighed at bringe
denne Sagens diplomatiske Side paa Bane heri Geheime-Statsraadet.
Efterat Ministeren for Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg
[Raasløff] i den Anledning havde bemærket, at han havde fundet
det correktest, i den af ham allerunderdanigst nedlagte Forestilling
udelukkende at holde sig til den ren statsøkonomiske Side af Sagen,
men at han forresten selvfølgelig vilde under de Forhandlinger, som
han førte med Petitionærerne, sætte sig i Samvirken og conferere med
Udenrigsministeren, og at han navnlig ogsaa naturligvis vilde under
Forhandlingerne lade træde frem, hvilken stor Betydning det med
Hensyn til Concessionens Meddelelse har for Regjeringen, at der hos
de andre Magter opnaas en Tilsikkring af Neutralitet for Kanalen; og
efterat Udenrigsministeren [Hall] endnu havde fremhævet, at de di
plomatiske Skridt, hvorom der nu for Øieblikket kunde være Tale,
vilde indskrænke sig til, at han bragte Sagen under en ganske fore
løbig mundtlig Discussion med de af de andre Magters herværende Re
præsentanter, som havde lagt størst Interesse for den for Dagen, og
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søgte at faa den sat i en uadskillelig Forbindelse med NeutralitetsSpørgsmaalet, bemærkede Indenrigsministeren [Monrad], at hans
Hensigt med her i Geheime-Statsraadet at bringe Sagens diplomatiske
Side paa Bane nu var opnaaet ved, hvad der var blevet yttret, i For
bindelse med, at Hans Majestæt, efter saaledes at være sat i Kundskab
om de diplomatiske Skridt, der agtes gjorte, ikke misbilligede disse.
Seine Majestæt genehmigten darauf den vorliegenden allerunterthänigsten Antrag.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Raas
løff] referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die
Überweisung der in den Jahren 1854 und 1855 im Amte Neumünster
in Gemässheit der provisorischen Wasserlösungsordnung vom 5ten
Juni 1854 wegen ungenügender Aureinigung erkannten Bruchgelder an
die Neumünstersche Amtsanlagecasse.
Übereinstimmend mit dem Anträge genehmigten Seine Majestät al
lerhöchst, dass die in den Jahren 1854 und 1855 in Gemässheit der
damals geltenden provisorischen Wasserlösungsordnung für die Geestdistricte des Herzogthums Holstein vom 5ten Juni 1854 im Amte Neu
münster wegen mangelhafter Aureinigung erkannten und annoch im
Depositum des Neumünsterschen Amthauses befindlichen Bruchgelder
im Betrage von 149 Rt. der Neumünsterschen Amtsanlagscasse allergnädigst überweisen werden.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Raas
løff] referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend den An
kauf des dem Schustermeister Grandt in Segeberg gehörigen Bauplat
zes nebst Garten zur Verbindung mit dem Königlichen Segeberger
Gypsberge, indem er beantragte:
1) Ob es nicht allerhöchst zu genehmigen sein möchte, dass der dem
Schustermeister Grandt in Segeberg gehörige, am Segeberger Gyps
berge belegene Bauplatz nebst Garten mit einem Areal von zusam
men 29 Quadratruthen nach Maassgabe der desfälligen am lOten
Juli 1858 getroffenen Übereinkunft für den Segeberger Gypsberg
für die Summe von 485 Rt. angekauft werden, und
2) Ob nicht das Ministerium allerhöchst zu autorisiren sein möchte,
das zu dem Ende weiter Erforderliche zu veranlassen.
Finantsministeren [Fenger] troede for Principets Skyld at maatte
bemærke, at baade denne Sag og den foregaaende ere af den Slags,
hvori der pleier, førend de forelægges Hans Majestæt, at corresponde-
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res med Finantsministeren, men han skulde imidlertid paa Grund af
Gjenstandens Ubetydelighed ikke videre urgere dette; i hvilken An
ledning Ministeren for Holsten og Lauenborg [Raasløff] yttrede, at
det ogsaa alene var, fordi Gjenstanden var saa ubetydelig, at man
havde undladt forud at correspondere med Finantsministeriet.
Die beiden Anträge wurden allerhöchst genehmigt von Seiner Maje
stät.
Schliesslich referirte der Minister für die Herzogthümer Holstein
und Lauenburg [Raasløff] eine allerunterthänigste Vorstellung be
treffend ein Gesuch der Uhrmacher I. und H. H. Brügmann in Lauen
burg um die Verleihung eines 20jährigen Patents für die ganze Mo
narchie auf die Anfertigung der von ihnen angegebenen Einrichtungen
zur Hervorbringung von wechselnden Bewegungen mit Hülfe des
Spindelganges bei Maschinen.
In Übereinstimmung mit dem Anträge geruheten Seine Majestät,
den Uhrmachern I. und H. H. Brügmann in Lauenburg ein Patent auf
5 Jahre für die ganze Monarchie auf die Anfertigung der von ihnen
angegebenen Einrichtungen zur Hervorbringung von wechselnden Be
wegungen mit Hülfe des Spindelganges bei Maschinen allergnädigst zu
verleihen.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende Slrafformildelse for Frederik Jespersen og Johan
Jespersen.
I Overensstemmelse med Indstillingen bleve de Frederik Jespersen
og Johan Jespersen ved Høiesterets Dom af 27de Marts sidstleden,
den førstnævnte for Brandstiftelse i Henhold til Frd. 26de Marts 1841
§ 5 cfr. § 4 og den sidstnævnte for Delagtighed i den nævnte Forbry
delse ifølge samme Forordnings § 11 cfr. § 4 ifundne Straffe af resp.
8 Aars Tugthusarbeide og 4 Aars Forbedringshusarbcide allernaadigst
eftergivne dem, mod at de hensættes til Forbedringshusarbeide, Fre
derik Jespersen i 4 og Johan Jespersen i 1 Aar.
Justitsministeren [Casse] refererede dernæst en allerunderdanigst
Forestilling angaaende Strafformildelse for Niels Christensen.
Overensstemmende med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at eftergive Arrestanten Niels Christensen den ham ved
Høiesterets Dom af 25de f.M. for begaaet Falsk i Medfør af Forord
ningen Ilte April 1840 § 62, 1ste og 3die Membrum, tilfundne Straf
af Forbedringshusarbeide i 8 Maaneder, mod at han hensættes i Fæng
sel paa Vand og Brød i 4 Gange 5 Dage.
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Justitsministeren [Casse] refererede derefter en allerunderdanigst
Forestilling angaaende Strafformildelse for Niels Michael Christensen
Møller.
I Overensstemmelse med Indstillingen formildede Hans Majestæt
allernaadigst den Niels Michael Christensen Møller for Falsk og Be
drageri i Henhold til Forordningen Ilte April 1840 § 60, ved Høieste
rets Dom af 12te f.M. tilfundne Straf af at hensættes til Forbedringshusarbeide i 3 Aar til lige Arbeide i 1 Aar.
Fremdeles refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Strafformildelse for Gaardmand Niels
Michelsen af Kobberø.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at Gaardeier Niels Michelsen af Kobberø eftergives den ham
ved Høiesterets Dom af 31te Januar d.A. for voldsom Adfærd imod sin
Hustru, i Medfør af L. 6-5-7 cfr. Frd. 12te Juni 1816 § 5, tilfundne
Straf af Fængsel paa Vand og Brød i 3 Gange 5 Dage, imod at han
erlægger en Mulkt af 100 Rd. til Thisted Amtsfattigkasse.
Videre refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderdanigst
Forestilling om Strafformildelse for Johanne Marie, Husmand Chri
sten Hansens Hustru, idet han indstillede, at det maatte behage Deres
Majestæt allernaadigst at eftergive Johanne Marie, Husmand Christen
Hansens Hustru af Klovborg den Straf, som hun for med 4 forskjel
lige Mandspersoner at have avlet 4 uægte Børn, efter Loven har gjort
sig skyldig til at lide.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling om Tilladelse for Hansine Margrethe Caroline Svendine Smith
til at indgaa nyt Ægteskab, navnlig med Rasmus Jørgensen, med hvem
hun har forset sig, idet han indstillede, at det maatte behage Deres
Majestæt allernaadigst at meddele Hansine Margrethe Caroline Sven
dine Smith, hvis Ægteskab med Peter Emil Smith ved allerhøieste Be
villing af 24de Marts f.A. er blevet aldeles ophævet, Tilladelse til at
indgaa nyt Ægteskab, navnlig med Grovsmedsvend Rasmus Jørgensen,
med hvem hun i Seperationsliden har forset sig.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende Forbedringshusfange Fritz Simonsens Løsladelse.
Overensstemmende med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at eftergive den i Forbedringshuset paa Vridsløselille
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Mark hensiddende Straffange Fritz Simonsen den resterende Del af
den (ham ved den Kongelige Landsovcr- samt Hof- og Stadsrets Dom
af 24de November 1857 ifundne Straf af 3 Aars Forbedringshusarbeide.
Sluttelig refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderda
nigst Forestilling angaaende, at der maa meddeles Gaardmand Anders
Jensen af Østervelling Bevilling til at adoptere Maren Jørgensen.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede Hans Majestæt al
lernaadigst at tillade Gaardmand Anders Jensen i Østervelling at
adoptere det af hans Hustru Karen Christensdatler forinden hendes
Ægteskab fødte uægte Barn Maren Jørgensen, saaledes at det bærer
hans Navn og tager Arv efter ham, dog at dennes Størrelse ikke over
stiger, hvad Adoptivfaderen i Henhold til den gjældende Lovgivning
ved en testamentarisk Disposition rettelig kunde tillægge det.
Finantsministeren [Fenger] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling om allerhøieste Approbation paa en til Submarine-TelegraphCompany i London sket Overdragelse af Concession af 17de Juli 1857
til Anlæg og Benyttelse af en elektrisk Telegraphforbindelse mellem
Storbritannien og Danmark samt angaaende nogle Forandringer i be
meldte Concession.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Ma
jestæt, næst allernaadigst at approbere den fra de oprindelige Concessionærer foretagne Overdragelse til The Submarine-TelcgraphCompany i London af de med allerhøieste Concession af 17de Juli
1857 givne Rettigheder med Hensyn til Anlæg og Benyttelse af en
elektrisk Telegraphforbindelse imellem Storbritannien og Island, aller
naadigst at bifalde, at det Tidsrum af 25 Aar, i hvilket Concessionen
er gjældende, regnes fra den 17de Juli 1859 istedetfor fra 17de Juli
1857, samt at det tillades det nævnte Compagni at benytte en af de i
det mellem England og Danmark nedlagte Søtoug indesluttede Traade
til Telegraphcorrespondance mellem Helgoland over Danmark til
Hamborg samt mellem Helgoland og England, saalænge der ikke mel
lem Helgoland og Fastlandet existerer nogen anden elektrisk Tele
graphforbindelse, der muliggjør Depechernes telegraphiske Befordring
mellem England og Continentet med Omgaaelse af dansk Territori
um; hvorhos Hans Majestæt fremdeles allernaadigst bemyndigede Fi
nantsministeriet til at foretage det ifølge foranstaaende videre For
nødne.
Finantsministeren [Fenger] refererede dernæst en allerunderda-
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nigst Forestilling angaaende Statsbudgettet for Finantsaaret 1860/61,
idet han indstillede, at det maatte behage Deres Majestæt ved at for
syne den vedfølgende Udfærdigelse til et allernaadigst Reskript med
allerhøieste Underskrift, at tillade, at det herved allerunderdanigst
forelagte Udkast offentliggjøres ved Trykken i det danske og tydske
Sprog som Statsbudget for Finantsaaret fra 1ste April 1860 til 3Ile
Marts 1861, samt at formeldte allernaadigste Reskript samtidig paa
lige Maade publiceres; og at Deres Majestæt vil tillade, at Detaillen af
Budgettet for Kiel Universitet, saafremt det har modtaget allerhøieste
Approbation, forinden Statsbudgettet er endelig trykt, paa sædvanlig
Maade maa optages i dette.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Schliesslich referirte der Finanzminister [Fenger] eine allerunterlhänigste Vorstellung betreffend die Genehmigung zweier mit der
Direction der Lübeck-Büchener Eisenbahngesellschaft abgeschlossener
Vereinbarungen.
In Übereinstimmung mit dem allerunterthänigsten Anträge geruhe
ten Seine Majestät, die der referirten Vorstellung allerunterthänigst
angeschlossene Vereinbahrung zwischen dem Generalpostdirector und
der Direction der Lübeck-Büchener Eisenbahngesellschaft über die Be
förderung und Expedition der dänischen Posten auf der LübeckBüchener und der zu erbauenden Lübeck-Hamburger Eisenbahn d.d.
Kopenhagen d. 2Ide November v.Js., sowie die vom 26sten November
s.Js. datirte Vereinbarung wegen event. Anlegung einer Königlichen
dänischen Telegraphenlinie längs der letztgenannten Eisenbahn, aller
höchst zu genehmigen.
Hans Majestæt hævede derpaa Geheime-Statsraads-Mødet.
J. Liebe.

Møde i geheimestatsrâdet onsdag d. 13. juni 1860.
Aar 1860, Onsdagen den 13de Juni, var det Geheime-Statsraad for
samlet paa Skodsborg under Hans Majestæt Kongens allerhøieste Præ
sidium.
Marineministeren [Bille] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende Anlæget af en Navigationsskole i Nordby paa Fanø
m.m.
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I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at der indtil videre tillægges en paatænkt Navigationsskole
i Nordby paa Fanø samme Andel i det ved Forordningen af Ilte April
1837 § 9 bestemte Examinationsgebyr, som ved allerhøieste Resolu
tion af 22de August 1853 indtil videre allernaadigst er forundt Navi
gationsskolerne heri Staden, i Svendborg, Aarhus, Randers og Aalborg.
Marineministeren [Bille] refererede dernæst en allerunderdanigst
Forestilling angaaende Søkadetakademiet, idet han til allerhøieste
Approbation indstillede :
1) At det bestemmes, at enhver Aspirant, som har bestaaet SøkadetAkademiets Adgangsprøve, optages i Søkadetcorpset, saalænge der
haves Plads ombord i Kadetskibet, og at Antallet foreløbig be
stemmes til 40.
2) At enhver Kadet, som har bestaaet Opryknings-Examen, meddeles
Attest for at have taget Styrmands-Examens tvende Afdelinger,
de saakaldte Brede- og Længde-Examina, og at Navigationsdirekløren til den Ende tilkaldes som Censor i Navigationsprøven, samt
at denne, som enhver anden Examensprøve ved Akademiet, skal
være offentlig.
3) At enhver i 1861 eller senere anlagen Kadet, som i Henhold til §
60 i de under 27de April 1854 allernaadigst approberede Bestem
melser for Søkadet-Akademiets Ordning af Kadetchefen indstilles
til at blive Officer, allerunderdanigst vil blive at indstille til at
optages i Søofficerscorpsets faste Kadre, forsaavidt der findes
Nummer vacant enten strax eller i det Tidsrum, der forløber, ind
til ny Afgang fra Akademiet har fundet Sted efter Afgangsprøven
tilsøs.
4) At de Kadetter, som i Henhold hertil ikke kunne optages i Søof
ficerscorpsets faste Kadre, ville, forsaavidt de selv ønske det, blive
optagne i en Reserve-Officers Kadre, i hvilken de ikke ere lønnede,
uden forsaavidt de indkaldes til Tjeneste, eiheller pensionsberet
tigede, men hvorom iøvrigt nærmere Bestemmelse med Hensyn paa
Rettigheder og Forpligtelser allernaadigst ville blive givne.
5) At den Kadet, der har erholdt Æressablen, i ethvert Tilfælde der
ved har erhvervet sig Adgang til at optages i Søofficerscorpsets
faste Kadre, naar der bliver Nummer vacant.
6) At de Kadetter, som ere eller iaar blive optagne paa Akademiet,
skulle beholde den hidtil anerkjendte Adgang til at optages i Sø-
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officerscorpsets faste Kadre efter deres Anciennetet, dog saaledes,
at saafremt de blive forbigaaede af nogen senere end iaar optagen
Kadet, skulle de derved have forspildt denne Ret.
7) At det allernaadigst maa være Ministeriet forbeholdt at indkomme
med nærmere allerunderdanigst Indstilling om de Forandringer i
Bestemmelserne om Søkadet-Akademiels Ordning, som maa blive
Følgen af de allerunderdanigst foreslaaede Forandringer i Reg
lerne om Adgangen til og Afgangen fra Akademiet.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst samtlige Indstillinger.
Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Wolfhagen] refererede en
allerunderdanigst Forestilling angaaende Meddelelse af allerhøieste
Sanction paa Udkastet til en Forordning for Hertugdømmet Slesvig
angaaende Indførelsen af en ny Vægt samt om Bemyndigelse for Mi
nisteriet til at udstede de fornødne reglementariske Bestemmelser an
gaaende Justervæsenet.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at en i Overensstemmelse med det den refererede Forestil
ling vedlagte Udkast affattet Forordning for Hertugdømmet Slesvig
angaaende Indførelsen af en ny Vægt allerunderdanigst forelægges til
allerhøieste Underskrift, idet Hans Majestæt derhos tillige allernaa
digst meddelte Ministeriet Bemyndigelse til at udstede de fornødne
reglementariske Bestemmelser angaaende Justervæsenet i Hertugdøm
met Slesvig saavelsom til eventualiter senere at foretage saadanne
Forandringer deri eller Tilføielser dertil, som maatte anses som for
nødne.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Raas
løff] referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die An
ordnung neuer allgemeiner Wahlen zu der Provinzialständerversamm
lung des Herzogthums Holstein.
In Übereinstimmung mit dem Anträge geruheten Seine Majestät,
die der referirten Vorstellung anliegenden Entwürfe zu einem Patent
betreffend die Anordnung allgemeiner Neuwahlen von Abgeordneten
und Stellvertretern zu der Provinzialständeversammlung des Her
zogthums Holstein für die nächsten sechs Jahre sowie zu allerhöchsten
Commissorien für die Wahldircctoren allergnädigst zu genehmigen.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Raas
løff] referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die Er
nennung von Wahldirectoren für die Wahlen von Abgeordneten und
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Stellvertretern zu der Provinzialständeversammlung des Herzogthums
Holstein, indem er allerunterthänigst beantragte, ob nicht die eben
genannten Männer zu Wahldirectoren für die Wahlen von Abgeord
neten und Stellvertretern zur holsteinischen Provinzialständever
sammlung allergnädigst zu ernennen und das Ministerium allerhöchst
zu beauftragen sein möchte, die erforderlichen Commissorien für die
selben auszufertigen und Ew. Königlichen Majestät zur allerhöchsten
Vollziehung vorzulegcn.
Med Hensyn til, at der iblandt de til Valgdirektører foreslaaede
fandtes Verbitteren for det adelige Kloster i Itzehoe, Rumohr hen
ledede Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Wolfhagen] Opmærk
somheden paa, at det efter den Maade, hvorpaa denne Mand var optraadt i den sidste slesvigske Stænderforsamling, vistnok turde være
betænkeligt at overdrage ham et saadant Tillidshverv som det her
paagjældende; og efterat Ministeren for Hertugdømmerne Holsten og
Lauenborg [Raasløff] i denne Anledning havde, næst at yttre, at det
var noget traditionelt, at Verbitteren for Itzehoe Kloster ledede de
paagjældende Valg, bemærket, at denne Valgdirektør-Function ikke
ganske var at sætte i samme Kategori som de øvrige ValgdirektørFunctioner, og at efter hans Anskuelse Udnævnelsen til den ikke havde
den Betydning som de andre Valgdirektørers Udnævnelse, men at han
iøvrigt for det Tilfælde, at flere af Geheimestatsraadets Medlemmer
maatte dele den slesvigske Ministers Betænkelighed og Hans Majestæt
ogsaa tiltræde den, skulde bringe en anden i Forslag i Rumohrs Sted,
blev det af Hans Majestæt Kongen, da Allerhøistsamme med den sles
vigske Minister og Conseilspræsidenten [Hall], der udtalte sig i sam
me Retning som denne, var enig i, at det vilde være ønskeligere, at
der udnævntes en anden til Valgdirektør istedetfor Ruhmohr, aller
naadigst resolveret, at den holstenske Minister, hvis foreliggende Ind
stilling Hans Majestæt iøvrigt allernaadigst bifaldt, vilde have at
bringe en anden i allerunderdanigst Forslag til Valgdirektør i Ruhmohrs Sted, men at Forestillingen herom vilde, da Udnævnelsen af
Valgdirektører ikke er nogen Geheime-Statsraads Sag, og nærværende
Forestilling derfor heller ikke burde have været foretaget i GeheimeStatsraadet, være at foredrage i Allerhøistsammes Kabinet.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Raas
løff] referirte darauf eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend
die Aufhebung des Brauamtes in der Stadt Ratzeburg, indem er aller
unterthänigst beantragte:

13. JUNI 1860

125

1) Ob nicht das Brauamt in der Stadt Ratzeburg unter Vorbehalt der
Rechte Dritter sowie unter der Verpflichtung der bisherigen Mit
glieder desselben, die von dem Brauamte jährlich an die König
liche Kasse zu entrichtende Abgabe an Hopfen und Malz annoch
für das Jahr vom lsten Mai 1856 bis dahin 1857 entweder in natura
zu leisten oder anstatt derselben die in dem letzten Ablösungscontracte stipulirte Summe von 99 Rt. 38 Sch. L.M. zu bezahlen, aller
gnädigst aufzuheben und die allerunterthänigst im Original hieneben angeschlossene dem Amte im Jahre 1601 verliehene revidirte
Braurolle allerhöchst zu cassiren sein möchte.
2) Ob nicht ferner die Regierung des Herzogthums Lauenburg aller
höchst zu autorisiren sein möchte, denjenigen Einwohnern des bis
her zum Ratzeburger Brauamte zwangspflichtigen Districtes, wel
che künftig eine Brauerei daselbst zu betreiben wünschen, nach Be
finden der Umständen eine desfällige Concession unter Vorbehalt
des Bierzwanges, soweit derselbe noch beibehalten werden soll,
sowie unter Hinzufügung der zur Sicherung der Bieraccise und des
Mühlenzwangsrcchtes erforderlichen Clauseln gegen Entrichtung
einer angemässcnen jährlichen Recognition zu ertheilen.
3) Ob nicht endlich die Regierung des Herzogthums Lauenburg zu
gleich allerhöchst zu autorisiren sein möchte, mit denjenigen bis
her dem Zwangsrechte des Ratzeburger Brauamtes unterworfenen
Ortschaften und einzelnen Verpflichteten, welche sich zur Abhand
lung des Bierzwanges bereit erklärt haben, auf Grund der desfalls
geführten Verhandlungen förmliche Abhandlungsrecesse errichten
zu lassen und selbige zu genehmigen, sowie das Recht des Bier
zwanges gegen diejenigen Ortschaften des bisherigen Zwangsdistrictes, welche auf eine Abhandlung des Bierzwanges nicht einge
gangen sind, auf geeignete Weise an eine oder mehrere Brauereien
zu verpachten.
Efterat Finantsministeren [Fenger] havde henstillet, om det ikke
med Hensyn til nærværende Sags Beskaffenhed maatte, da Sagen ikke
forud har været forhandlet med Finantsministeriet, udsættes at tage
endelig Beslutning, indtil en saadan Forhandling har fundet Sted, for
at han saaledes først kunde faa Ledighed til nærmere at overveie Sa
gen, og efterat Ministeren for Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg
[Raasløff] havde i den Anledning bemærket, at han i nærværende
Tilfælde ikke skulde for sit vedkommende have noget imod en saadan
Udsættelse, behagede det Hans Majestæt Kongen at resolvere, at aller-
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høieste endelig Beslutning i denne Sag udsættes, indtil Ministeren for
Holsten først har angaaende Sagen sat sig i Forbindelse med Finants
ministeren.
Ferner referirte der Minister für die Herzogthümer Holstein und
Lauenburg [Raasløff] eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend
die Überlassung eines Stücks des Ratzeburger Sees an den Bürger und
Holzhändler Heinrich Röper in Ratzeburg zur Ausdämnung, indem er
allerunterthänigst beantragte:
1) Ob nicht dem Holzhändler Heinrich Röper in Ratzeburg die Er
laubnis allergnädigst zu ertheilen sein möchte, sein am Ratzebur
ger See zwischen dem kleinen Wasserstege im Norden und dem
Böterstege im Süden gelegenes durch Ausdämmung im Jahre 1849
acquirirtes Grundstück um weitere 60 Fuss durch Ausdämmung
in den See hinein zu vergrössern, ferner das zwischen diesem sei
nem Grundstücke und dem Böterstege belegene Ufer bis auf eine
Entfernung von 5 Ruthen von dem Böterstege zu erhöhen und von
diesem ihm solchergestalt überlassenen Ufer aus so weit in den
See hinein zu dämmen, dass die äusserste Grenze dieses neu zu
acquirirenden Grundstücks mit der des angrenzenden eben bezeich
neten in seiner jetzigen Erweiterung nach der Wasserseite hin eine
grade Linie bildet.
2) Ob nicht die erwähnten beiden Flächenräume, gross resp. 75 und
11 Quadratruthen dem Holzhändler Röper gegen ein Kaufgeld von
60 Rt. L.M. und eine jährliche Recognition von 3 Rt. L.M. und im
Übrigen unter angemessenen Bedingungen zum Eigenthum zu über
lassen, und
3) Ob nicht das Ministerium allerhöchst zu autorisiren sein möchte,
das in dieser Beziehung weiter Erforderliche wahrzunehmen.
Sämmtliche Anträge wurden von Seiner Majestät allerhöchst ge
nehmigt.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Raas
løff] referirte darauf eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend
ein Gesuch des Jochen Hinrich Möller aus Grönwold, Amts Trittau,
um Erlass eines Theils einer wegen Misshandlung des Insten Bubert
wider ihn erkannten 3 mal 5 tätigen Gefängnisstrafe bei Wasser und
Brot.
Übereinstimmend mit dem Anträge geruheten Seine Majestät, dem
Jochen Hinrich Möller aus Grönwold den noch unabgebüssten Theil
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der von dem Gericht für das Amt Trittau unterm 11/23 Februar d.J.
wegen Misshandlung des Insten Bubert aus Köthel wider ihn erkann
ten 3 mal 5 tägigen Gefängnisstrafe bei Wasser und Brot aus aller
höchster Gnade zu erlassen.
Schliesslich referirte der Minister für die Herzogthümer Holstein
und Lauenburg [Raasløff] eine allerunterthänigste Vorstellung be
treffend die allergnädigste Bewilligung einer Summe von 3000 Rt. be
hufs Ausführung verschiedener nothwendiger Bauarbeiten an der Amt
manns-Dienstwohnung zu Traventhal.
Übereinstimmend mit dem Anträge geruheten Seine Majestät al
lergnädigst zu genehmigen, dass die zur Ausführung verschiedener
nothwendiger Bauarbeilen an der Traventhaler Amtmanns-Dienst
wohnung erforderlichen 3000 Rt. als eine im Finanzjahre 1860/61 nicht
budgetirte Summe aus den speciell holsteinischen Intraden des eben
gedachten Finanzjahres abgehalten werden.
Indenrigsministeren [Monrad] refererede en allerunderdanigst
Forestilling, hvori indstilles, at det maatte behage Hans Majestæt al
lernaadigst at forunde J. A. H. Wulff og A. F. Wulff af Brede i Ribe
Amt 10 Aars Eneret til i det danske Monarki med Undtagelse af Bi
landene Island og Færøerne samt de danske Kolonier at forfærdige
eller lade forfærdige Bistader af den af dem angivne særegne Con
struction.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Fremdeles refererede Indenrigsministeren [Monrad] en allerun
derdanigst Forestilling, hvori indstilles, at det maatte behage Hans
Majestæt allernaadigst at forunde Mekaniker J. Jacobsens Enke, Eva
Jacobsen, født Holm, af Kjøbenhavn 5 Aars Eneret til i det danske
Monarki med Undtagelse af Bilandene Island og Færøerne samt de
danske Kolonier at forfærdige eller lade forfærdige frostfrie Ventiler
til Vandopstandere paa Gader og i Gaarde samt Kjælderhancr af den
af hende angivne Construction.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Videre refererede Indenrigsministeren [Monrad] en allerunderda
nigst Forestilling om Udfærdigelse af en Kongelig Anordning, hvor
ved Lov af 29de December 1857 om Eftertryk m.m. gjøres anvendelig
paa de i Hertugdømmet Slesvig udgivne Værker.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at anordne, at Bestemmelserne i Loven af 29de Decem-
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ber 1857 om Eftertryk m.m. ogsaa skulle være anvendelige paa de i
Hertugdømmet Slesvig udgivne Værker.
Sluttelig refererede Indenrigsministeren [Monrad] en allerunder
danigst Forestilling om Udfærdigelse af Bevilling for Eieren af Hovedgaarden Tidemannsholm, Proprietær H. Fryd til sammesteds at
anlægge et Dampbrændevinsbrænderi.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at der gjennem Indenrigsministeriet ad mandatum meddeles
Proprietær H. Fryd til Tidemannsholm, Taars Sogn under Hjørring
Amt, Bevilling til paa bemeldte hans Eiendom at anlægge og drive
et Dampbrændevinsbrænderi.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende Tilladelse for Smed Jens Christian Christensen af
Ruhr Tilladelse til at indgaa nyt Ægteskab.
Overensstemmende med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at forunde Smed Jens Christian Christensen af Ruhr
Tilladelse til at indgaa nyt Ægteskab med Ane Kirstine Andersdatter
af Hørby, med hvem han i Separalionstiden har forset sig.
Justitsministeren [Casse] refererede dernæst en allerunderdanigst
Forestilling om, at Niels Johansen maa frilages for efter udstaaet
Straf at udføres af Landet.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at Niels Johansen, der ved Høiesterets Dom af 6te Marts
d. A. i Henhold til Plakat af 19de April 1805 er ifunden Straf af Tugthusarbeide i 16 Aar, hvilken Straf ved allerhøieste Resolution af 31te
Marts d.A. er eftergivet, imod at han hensættes i Fængsel paa Vand og
Brød i 2 Gange 5 Dage, og derefter i Overensstemmelse med Dommen
ved Politiets Foranstaltning udføres af Landet, maa fritages for efter
udstaaet Straf at udføres af Landet.
Fremdeles refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderda
nigst Forestilling angaaende H. A. Durchholtzes Løsladelse af Straffe
anstalten.
Overensstemmende med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at eftergive Gottfried August Durchholtz den tilbagestaaende Del af den ham ved Høiesterets Dom af 12te October 1857
tilfundne Straf af 3^2 Aars Arbeide i Forbedringshuset.
Videre refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderdanigst
Forestilling angaaende Strafformildelse for Jens Jørgensen.

13. JUNI 1860

129

I Overensstemmelse med Indstillingen blev den Jens Jørgensen af
Ryggemose ved Høiesterets Dom af 10de f.M. for Falsk, i Henhold til
Forordningen Ilte April 1840 § 62, 3die Membrum, tilfundne Straf
af Forbedringshusarbeide i 8 Maaneder ham allernaadigst eftergiven,
mod at han hensættes til Fængsel paa Vand og Brød i 3 Gange 5 Dage.
Justitsministeren [Casse] refererede dernæst en allerunderdanigst
Forestilling angaaende Strafformildelse for forskjellige for Løsgjængeri eller Betleri dømte Straffanger, idet han indstillede:
1) At det maatte behage Deres Majestæt allernaadigst at eftergive
efternævnte for Løsgjængeri eller Betleri dømte Straffanger den
resterende Del af de dem idømte Straffe, nemlig: Henrik Tvede,
Jens Christian Sørensen, Johannes Johansen, Georg Carl Albert
Julius Erhardt Schmidt og Henriette Margrethe Jørgensen; og
2) At det maatte behage Deres Majestæt allernaadigst at forunde
Livsfange Ole Hansen Haraldsted Friheden, dog paa Vilkaar, at det
forinden Løsladelsen tilkjendegives ham, at han, saafremt han paa
ny maatte gjøre sig skyldig i nogen Forbrydelse, dog Løsgjængeri
eller Betleri undtagne, vil, forsaavidt den nye Forbrydelse ikke
medfører høiere Straf end de Forbrydelser, for hvilke han tidligere
har været dømt, uden videre Dom være at gjenindsætte til Tugthusarbeide paa Livstid.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst de tvende ovennævnte Indstil
linger.
Sluttelig refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderda
nigst Betænkning angaaende tvende allerunderdanigste Ansøgninger,
hvori Kammerherre, Overførster N. J. Jessen anholder om, enten at
det maa anses, som om hans afdøde Fader var bleven optaget i Adel
standen, eller, saafremt dette ikke skulde kunne bevilges, og det heller
ikke skulde kunne allernaadigst stadfæstes, at Slægten har holdt sig
berettiget til at agtes for adelig, Ansøgeren selv maa forundes Nobilitationspatent.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede Hans Majestæt,
næst at bemærke, at nærværende Sag hører til den Slags Sager, som
refereres igjennem Kabinettet, men at Allerhøistsamme havde troet,
at det kunde interessere Geheime-Statsraadets Medlemmer at kjende
den, og derfor havde befalet den foretaget i Geheime-Statsraadet, al
lernaadigst at optage Margrethe Theresia Petrine Malvina Jessen i
den danske Adelstand med Tilføiende, at hun skal agtes og anses for
9
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at være af adelig Extraktion og Byrd, hvorom et allerhøieste Patent
bliver at udfærdige.
Finantsministeren [Fenger] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende Ordningen af de ved Lov af 8de December 1859 be
stemte 32 Skovriderposter, foruden Planteurer og faste Assistenter,
ved Statsskovene i Kongeriget Danmark og Hertugdømmet Slesvig, og
om den deraf følgende Inddragelse i de førstnævnte Embeder.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at fra 1ste October næstkommende at regne:
1) De nuværende 4 Haderslev Skovriderdistrikter inddrages, og i de
res Sted oprettes 3, nemlig:
Det 1ste indbefattende foruden det forrige 1ste Distrikt, med Und
tagelse af Bevtofte Plantage, endnu Refsov Skov og Studsbøl Plan
tage.
Det 2det indbefattende det forrige 4de Distrikt samt Skovene
Fovslet, Drendrup og Sønderlund og Tørvemosen Svanemose, og
det 3die indbefattende det forrige 3dic Distrikt med Tillæg af
Bevtoft Plantage foruden Lindet og Drauit Tørvemoser.
2) Aarup Skov og Hostrup Krat i Aabenraa Amt henlægges fra Sun
deved Skovdistrikt til Aabenraa Skovriderdistrikt.
3) Satrup og Lindaa Skovriderdistrikter i Gottorp Amt inddrages og
sammenlægges til eet Distrikt under Navn af 1ste Gottorp Skov
riderdistrikt samt Pøl og Husum Skovriderdistrikter ligeledes ind
drages og sammenlægges til eet Distrikt under Navn af 2det Goltorp Skovriderdistrikt.
Fremdeles refererede Finantsministeren [Fenger] en allerunder
danigst Forestilling angaaende Forandring i Varslet m.v. med Hensyn
til Bevillinger til Proclama til Indkaldelse af Kreditorer, som udfær
diges ad mandatum af Gouvernementet for de dansk-vestindiske Be
siddelser for Personer i levende Live, idet han indstillede, at det i de
Bevillinger til Proclama til Indkaldelse af Kreditorer, som herefter
ad mandatum udfærdiges af Gouvernementet for de dansk-vestindiske
Besiddelser for Personer i levende Live, bliver at bestemme, at Ind
kaldelsen af Kreditorer skal ske med Aar og Dags Varsel fra den Tid
at regne, da saadant Proklama er læst ved den Kongelige Landsoversamt Hof- og Sladsret i Kjøbenhavn og samtlige Over- og Underretter
i de dansk-vestindiske Besiddelser samt 3 Gange efter hinanden ind
ført i den Berlingske politiske og Avertissementstidende, St. Croix
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Avis og St. Thomas Tidende og iøvrigt med de hidtil ifølge Plakat
af 20de Februar 1717, l.A. § 18 og Cancelliskrivelse af 28de Novem
ber 1789 iagttagne Clausuler, samt at Finantsministeriet allernaadigst
maa bemyndiges til at udstede en Bekjendtgjørelse for Vestindien
angaaende den eventuelle allerhøieste Resolution.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Videre refererede Finantsministeren [Fenger] en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Udstedelse af en i det islandske Sprog
affattet Bekjendtgjørelse om, at de tidligere circulerende 24 Skillinger
dansk Courant eller Vs Species-Stykker efter Udløbet af en Frist paa
1 Aar modtages ved Islands Jordebogskasse kun for 36 Sk. R.M.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt al
lernaadigst, at der for Island udfærdiges en i Landets Sprog affattet
Bekjendtgjørelse om, at den paagjældende Mønt efter Udløbet af en
Frist paa 1 Aar kun modtages for 36 Sk. R.M. ved Islands Jordebogs
kasse.
Sluttelig refererede Finantsministeren [Fenger] en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Afhændelse af den under Matr. No. 478
og 486 i Rigensgade her i Staden beliggende Statskassen tilhørende
Eiendom, der tidligere har været benyttet som Seildugsfabrik.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at bemeldte Eiendom, forsaavidt der ikke i den nærmeste
Fremtid maatte vise sig nogen særegen Anvendelse for den, maa rea
liseres til Fordel for Statskassen, samt at det vil paaligge Finants
ministeriet at overtage Eiendommens Administration og at foran
stalte dens Realisation paa den for en slig Realisation hensigtsmæs
sigste Tid. t
Hans Majestæt hævede derpaa Geheime-Statsraads-Mødet.
J. Liebe.

Møde i geheimestatsrådet onsdag d. 26. september 1860.

Aar 1860, Onsdagen den 26de September, var det Gcheime-Stalsraad forsamlet paa Skodsborg under Hans Majestæt Kongens aller
høieste Præsidium.
Justitsministeren [Casse] refererede en angaaende Livsstrafs
Fuldbyrdelse paa Hans Pedersen og Ane Nielsdatter, Jens Nielsens
9*
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Enke, nedlagt allerunderdanigst Forestilling, med Hensyn til hvilken
det, efterat den havde været foretaget i en under Hans Majestæts
Fraværelse den Ilte Juli d.A. afholdt Ministerconference, var, over
ensstemmende med Conferencens Indstilling, under 14de næstefter al
lerhøist resolveret, at den skulde udsættes, indtil et Geheime-Statsraads-Møde under Hans Majestæts eget allerhøieste Præsidium, i
hvilken Forestilling allerunderdanigst indstilles, at de Arrestanterne
Hans Pedersen og Ane Nielsdatter, Jens Nielsens Enke, ved Høiesteretsdom af 21de Mai d.A., førstnævnte i Henhold til Forordningen
4de October 1833 § 10 samt Lovens 6-9-1, cfr. Forordningen 24de
September 1824, og sidstnævnte i Henhold til Lovens 6-6-22, Forord
ningen 4de October 1833 §§ 25 og 26 cfr. § 10 og Lovens 6-9-12 cfr.
Forordningen 24de September 1824, idømte Livsstraffe maa fuldbyr
des, dog saaledes, at førstnævntes Hoved ei sættes paa Stage, og at
sidstnævnte fritages for at lægges paa Steile og Hjul.
Efterat have refereret Forestillingen fremhævede Justitsministe
ren endnu een Omstændighed, som ikke var optaget i denne, men som
for ham havde været af særdeles Betydning ved den Indstilling, han
allerunderdanigst havde gjort, og det var, at i det sidste Par Aar Rets
sikkerheden netop med Hensyn til saadanne atroce Forbrydelser, som
den nu foreliggende, havde lidt paa en Maade, som ikke kunde være
andet end foruroligende; i nærværende Geheime-Statsraads-Møde forelaa ikke mindre end 3 slige Sager, og det var dertil navnlig paafal
dende, hvormange forsøgte Drab der i de sidste Aar fandt Sted imel
lem Ægtefolk. Som yderligere Bevis paa det foruroligende i den om
meldte Henseende skulde Justitsministeren endnu relevere, at efter
de foreløbige Meddelelser, han havde modtaget, havde der i Sorø Amt
ganske nylig fundet et Mord Sted næsten begaaet paa samme Maade
og under samme Forhold som det her foreliggende. Der var saaledes
vistnok Hensyn, som Hans Majestæt vilde finde at afgive de stærkeste
Grunde for at exeqvere Dødsstraffen i nærværende Tilfælde.
Ifølge allerhøieste Befaling blev derpaa Protokollen over Ministerconferencen af Ilte Juli d.A., forsaavidt den foreliggende Sag angik, op
læst, hvorefter Justitsministeren yderligere bemærkede, at det ingen
lunde var uden Exempel, at Hans Majestæt ikke havde benaadet For
brydere, som Høiesteret havde indstillet til at eftergives Livsstraffen,
i hvilken Henseende han navnlig henviste til en i Aaret 1853 i det
Geheime-Statsraad foretagen Sag.
Finantsministeren [Fenger] kunde efter den samvittighedsfulde-
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ste Overveielse ikke andet end fastholde sit i Ministerconferencen af
givne Votum for, at begge de domfældte benaades med Tugthusarbeide
paa Livstid, til hvilket Votum han derfor nu skulde henholde sig. Han
havde senere, efter Ministerconferencens Afholdelse, efterset det Re
sponsum, som Sundhedscollegiet i sin Tid havde afgivet i den fore
liggende Sag, og det var deri udtrykkelig fremhævet, at de sædvan
lige Tegn paa Qvælning ikke havde fundet Sted i det paagjældende
Tilfælde, men at det dog maatte anses som sandsynligt, at Døden var
frembragt ved Qvælning. Det var ikke hans Mening at ville svække den
afsagte Doms Betydning, men det maatte dog efter almengyldige Reg
ler være en væsentlig Grund til Benaadning, at der var Tvivl tilstede,
om det var ved den af den paagjældende foretagne Handling, at Livet
var berøvet.
Justitsministeren [Casse] troede ikke, at det var ganske nøjag
tigt, at Finantsministeren havde anført Sundhedscollegiets paagjæl
dende Yttringer, idet der i dets Responsum kun stod, at nogle af de
sædvanlige Tegn paa Qvælning manglede, noget som finder sin For
klaring ved, at den afdøde havde Halstørklæde paa.
Indenrigsministeren [Monrad] stemmede principaliter med Fi
nantsministeren, men hvis Hans Majestæt ikke maatte behage at re
solvere i Overensstemmelse dermed, fandt han, at begge de domfældte
bør dele Skjæbne og begge miste Livet.
Ministeren for Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg [Raasløff]
stemmede for Livsstraffens Fuldbyrdelse paa dem begge.
Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Wolfhagen] voterede over
ensstemmende med Højesterets Forslag. At begge Domfældte burde
dele Skjæbne, kunde ved første Øiekast have noget overbevisende, men
det forekom ham dog, at det ved nærmere Betragtning ikke kunde
være Tvivl underkastet, at den, som ved sin moralske Indflydelse
havde bidraget til Gjerningens Iværksættelse, maatte anses mere skyl
dig end den, der havde været Redskabet, og han ansaa det betænkeligt
at fravige Høiesterets Indstilling.
Krigsministeren [Thestrup] stemmede som Indenrigsministeren.
Marineministeren [Bille] kunde efter sin fulde Overbevisning ikke
skjønne rettere, end at begge de paagjældende vare lige skyldige, og
da han antog, at det for den offentlige Morals Skyld ikke var tilraadeligt, at de undgik Dødsstraffen, maatte han stemme med Justitsmi
nisteren.
Conseilspræsidenten [Hall] maatte, efter fornyet alvorlig Overvei-
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else af Sagen, meget bestemt fastholde sit tidligere i Ministerconferencen afgivne Votum for, at Høiesterets Indstilling følges, og han
troede ikke, at det med Føie kunde siges at ville svække Retsbevidst
heden, hvis den ene af de to domfældte kom til at lide Dødsstraffen,
den anden ikke, i hvilken Henseende han urgerede, at Høiesterets Ind
stillinger vare: den ene eenstemmig, den anden saagodtsom eenstemmig. Men hvis Hans Majestæt ikke skulde gaa ind paa at følge Høie
sterets Indstillinger, maatte Conseilspræsidenten i forhøiet Grad øn
ske, at Allerhøistsamme vilde benaade begge de domfældte, hvilket
Resultat vilde efter hans fulde Overbevisning være langt at foretrække
for, at de nu begge henrettedes. Han troede heller ikke, at man med
Hensyn til den Beslutning, der skal tages i nærværende Tilfælde, tør
lægge nogen særdeles Vægt paa, at der i de sidste Aar ere begaaede
flere atroce Forbrydelser; det er en tilstrækkelig bekjendt Sag, at den
blotte Fuldbyrdelse af Livsstraffen ikke er noget sært Middel til at
forhindre saadanne Forbrydelser, og det forekom ham derfor nødven
digt at holde Sagen, som nu forelaa, fast ganske i og for sig.
Hans Kgl. Høihed Prindsen til Danmark voterede for, at Livs
straffen fuldbyrdes paa dem Begge.
Hans Kgl. Høihed Arveprindsen voterede med Conseilspræsi
denten.
Hans Majestæt Kongen behagede derefter allernaadigst at resol
vere, at Livsstraffen eftergives begge de domfældte, mod at de hen
sættes til Tugthusarbeide paa Livstid.
Krigsministeren [Thestrup] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling om Løsladelse af Forbedringshusfange Anders Pedersen Høng.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at Forbedringshusfange Anders Pedersen Høng, som er dømt
ved militær Jurisdiction, maa i Anledning af Allerhøistsammes fore
staaende Fødselsdag løslades af Straffeanstalten i Horsens, i hvilken
han fortiden hensidder til Forbedringshusarbeide paa Kongens Naade.
Cultusministeren [Monrad] refererede 5 allerunderdanigste Fore
stillinger, hvorved resp. følgende 5 Lovudkast forelægges til allerhøie
ste Approbation, nemlig:
1) Forslag til Lov om Nedlæggelse af Baron Ludvig Holbergs Enke
sæde paa Tersløse Hovedgaard, Gaardens Salg og Uddeling af aarlige Understøttelser under Navn af: Baron Ludvig Holbergs Un
derstøttelseslegat.
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2) Forslag til Lov om Lønningerne for det ved Universitetsbibliotheket i Kjøbenhavn ansatte Embeds- og Tjenestepersonale.
3) Forslag til Lov om Oprettelsen af Menighedsraad, m.m.
4) Udkast til Lov om nogle Bestemmelser med Hensyn til Præsternes
Lønning.
5) Udkast til Lov om nogle Bestemmelser vedrørende Kirkesyn, Præstegaardssyn, m.m.
I Overensstemmelse med Indstillingerne bleve alle disse 5 Lovud
kast allerhøist approberede til Forelæggelse for den nu forestaaende
Rigsdag.
Indenrigsministeren [Monrad] refererede 23 allerunderdanigste
Forestillinger, hvorved resp. følgende 23 Lovudkast forelægges til al
lerhøieste Approbation, nemlig:
1) Udkast til Lov om Lønninger for de ved Kongerigets Arkivvæsen
ansatte Embedsmænd.
2) Udkast til Lov om Expropriation af de paa Staden Kjøbenhavns
Fæstningsværker paa Sjælland og mellem disse og Demarkations
linien liggende Eiendomme.
3) Udkast til Lov angaaende Ophævelsen af den til den saakaldte
Krogaard i Nordby paa Øen Fanø knyttede Eneret til Værtshus
hold og Handel med Drikkevarer i Nordby Sogn.
4) Udkast til Lov indeholdende nogle Forandringer i § 2 i Loven af
26de Marts 1852 angaaende Redningsvæsenet paa de danske Ky
ster.
5) Udkast til Lov angaaende Forbud mod at medtage løse Hunde i
Jægersborg Dyrehave.
6) Udkast til Lov om Brugen af stemplet Papir.
7) Udkast til Lov angaaende dels Forhøielse af de ved Forordnin
gerne 12te September 1792 og 8de Februar 1810 paabudne Afgif
ter af Arv, dels Ophævelse af den ved den sidstnævnte Anord
nings § 6 paabudne Afgift af Fæste- og Arvefæstesteder.
8) Udkast til Lov hvorved Rentefoden frigjøres for Udlaan i faste
Eiendomme.
9) Udkast til Lov om Nedlæggelse af Tryggevælde Amtstue og det
derunder hørende Oppebørselsdistrikts Sammenlægning med Vor
dingborg Amtstuedistrikt, m.v.
10) Udkast til Lov hvorved den for Amtsforvalterne i Kongeriget ved
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Lov af 8de Marts 1856 normerede Contoirholdsgodlgjørelse nær
mere ordnes.
11) Udkast til Lov angaaende en for Kjøbstad og Land fælleds over
ordnet communal Bestyrelse.
12) Udkast til Lov om Benyttelsen af Firmaer samt af Fuldmagter til
at underskrive per procura.
13) Udkast til Lov angaaende Ophævelsen af de ved Plakat af 1ste
Marts 1814 foreskrevne Indbetalinger til Statskassen for Bevil
ling som Mægler, m.v.
14) Udkast til Lov angaaende Barbernæringen samt om Adgang til
at aarelade og kopsætle.
15) Udkast til Lov om nogle Forandringer i Fæstelovgivningen.
16) Udkast til Lov indeholdende Tillæg til Lov af 14de April 1852
angaaende nogle nærmere Bestemmelser om Korntiendens Foran
dring fra Ydelse i Kjærven til faste aarlige Afgifter.
17) Udkast til Lov indeholdende nogle nærmere Bestemmelser angaa
ende Jagten.
18) Udkast til Lov om Foranstaltninger til Husdyr- og især Heste
avlens Fremme.
19) Udkast til Lov om nogle Forandringer i Lov af 29de December
1857 om Fiskeriet i Limfjorden.
20) Udkast til Lov om Fiskeriet i Ringkjøbing og Stadil Fjorde.
21) Udkast til Lov angaaende Farten paa Gudenaa mellem Silkeborg
og Randers.
22) Udkast til Lov angaaende Biveienes Istandsættelse og Vedlige
holdelse m.v.
23) Udkast til Lov om Ophævelse af den ved Kongelig Resolution af
19de November 1828 § 7 foreskrevne Paaligning af Revisions
udgifter paa visse offentlige Stiftelser, m.v.
I Overensstemmelse med Indstillingerne bleve samtlige disse 23
Lovudkast allerhøist approberede til Forelæggelse for den nu sam
mentrædende Rigsdag.
Indenrigsministeren [Monrad] refererede derefter en allerunder
danigst Forestilling, hvorved forelægges Udkast til Lov angaaende
Afhændelse af Humlebæk Havn.
Efterat Indenrigsministeren paa dertil given Anledning havde er
klæret, at det var hans Mening, at der i de eventuelle Salgsconditioner, hvilke vilde blive at forelægge Hans Majestæt, skulde optages en
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Forpligtelse for Kjøberen til ikke at nedlægge Humlebæk Havn, be
hagede det Hans Majestæt allernaadigst at approbere fornævnte Lov
udkast til Forelæggelse for den nu sammcntrædende Rigsdag.
Sluttelig refererede Indenrigsministeren [Monrad] en allerunder
danigst Forestilling, hvori indstilles, at det maatte behage Hans Maje
stæt allernaadigst at forunde Chevalier Prot Potocki her af Staden
8 Aars Eneret til i det danske Monarki med Undtagelse af de nordlige
Bilande, Island og Færøerne samt de danske Kolonier at fabrikere el
ler lade fabrikere kunstig Gjødning, saakaldet Kontinentalgjødning,
paa den af ham nærmere i samlet Orden angivne Maade.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om Bevilling for Besidderne af Baroniet Adelersborg til i
15 Aar at være fritagne for at erlægge det i Erektionspatentet om
meldte extraordinaire Afdrag af 700 Tdr. Bygs Værdi paa den Baroniet
paahvilende Gjæld.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at Besidderne af Baroniet Adelersborg, Kammerherre Baron
Georg Frederik Otto Zytphen-Adeler og Hustru Bertha Henriette Fre
derikke Zytphen-Adeler, født Løvenskjold, maa for et Tidsrum af 15
Aar, at regne fra 2den April 1859, under Forudsætning af Pantekreditorernes Samtykke fritages for at erlægge det i § 3 af Erektionspa
tentet for bemeldte Baroni af 15de December 1843 ommeldte extra
ordinaire aarlige Afdrag af 700 Tdr. Bygs Værdi paa den Baroniet
paahvilende Gjæld.
Justitsministeren [Casse] refererede dernæst en allerunderdanigst
Forestilling om Benaadning for forskjellige for Løsgjængeri eller Bet
leri dømte Straffanger.
Overensstemmende med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at eftergive efternævnte for Løsgjængeri eller Betleri
dømte Straffanger den resterende Del af de dem idømte Straffe, nemlig:
Forbedringshusfangerne Christen Christensen Ulf og Jens Rasmus
sen, og de i Odense Tvangsarbeidsanstalt hensiddende Fanger Ane Jo
hanne Rasmusdatter, Thomas Jørgensen Meyer, Kirsten Jørgensdatter,
Jens Larsen, Mette Marie Jacobsdatter og Morten Lauritz Ewald Pe
tersen.
Fremdeles refererede Justitsministeren [Casse] tvende allerunder-
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danigste Forestillinger, hvorved til allerhøieste Sanction forelægges
følgende to Lovudkast:
1) Udkast til en Plakat angaaende Forandring i Forordningen 28de
Marts 1855 om Søn- og Helligdagenes vedbørlige Helligholdelse paa
Island.
2) Udkast til en Plakat om Indførelse af en Afgift af Tomthuse samt
af ubebygget Grund i Reykjavik.
Overensstemmende med Indstillingerne bifaldt Hans Majestæt al
lernaadigst, at begge de saaledes allerunderdanigst forelagte Lovud
kast emanere som Love.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling om Strafs Eftergivelse for Translateur Caspar Frederik Chri
stian Thorsø af Kjøbenhavn, hvori indstilles, at den forhenværende
Grosserer, Translateur Caspar Frederik Christian Thorsø her af Sta
den ved Kjøbenhavns Criminal- og Politirets Dom af 19de Mai d.A.
for Undladelse af at betale en Gjæld til Kjøbenhavns Creditoplagskasse i Medfør af Forordningen 1ste Februar 1797 § 75, 5te cfr. For
ordningen Ilte April 1840 § 54 ifundne Straf af Fængsel paa Vand
og Brød i 2 Gange 5 Dage allernaadigst maa eftergives ham.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Anlæget af et Apothek i Bjerre Herred, idet han
indstillede;
1) At der i Bjerre Herred under Veile Amt paa et af Ministeriet nær
mere bestemmende Sted maa oprettes et nyt selvstændigt Apothek
med samme Handelsret som ved Forordningen 4de December 1672
§ 18 er hjemlet Kjøbstadapothekerne samt iøvrigt under de ved
allerhøieste Resolution af 23de December 1842 bestemte Vilkaar.
2) At den Recognition, som den, hvem ovennævnte nye Apotekerbe
villing i sin Tid maatte forundes overensstemmende med Plakat
28de Juli 1845, vil have at erlægge, maa bestemmes til 500 Rd., og
3) At det paalægges den eventuelle Bevillingshaver selv at afholde den
Trediedel af de med Apothekets aarlige Visitation forbundne Om
kostninger, som ifølge Forordningen 8de Januar 1830 § 4 vilde
være at udrede af Amtets Kjøbstæder, medens de øvrige to Trediedele i Overensstemmelse med bemeldte Lovbud blive at udrede af
Amtets Repartitionsfond.
Samtlige disse Indstillinger bleve allernaadigst bifaldte af Hans
Majestæt.
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Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Tilladelse for Niels Christian Andersen af Kloster
til at indgaa nyt Ægteskab.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at der meddeles Niels Christian Andersen af Kloster, hvis
Ægteskab med Karen Jensdatter ved allerhøieste Bevilling af 23de April
1856 er fuldstændig ophævet, Tilladelse til at indgaa nyt Ægteskab,
navnlig med Bolette Pedersen, uanset at han under sin Separation har
forset sig med hende.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Overgang til fri Eiendom af de det for Stamhuset
Søbysøgaard substituerede Rosenkrantzske Fideicommis tilhørende
Godser Rathmannsdorf og Rosenkrantz, idet han indstillede, at det
allernaadigst maa tillades Hofjægermester Dr. juris Robert Weber,
der som gift med Axeline Louise Sophie Weber, født Rosenkrantz, er
Besidder af det for Stamhuset Søbysøgaard substituerede Rosen
krantzske Fideicommis, at frigjøre de bemeldte Fideicommis tilhø
rende Godser Rathmannsdorf og Rosenkrantz i Hertugdømmet Slesvig
for det fideicommissariske Baand paa Vilkaar :
1) At han foruden den af Fideicoinmissets Midler til Kjøbet af God
serne i sin Tid anvendte Kapital 129,150 Rd. 74 Sk. endvidere til
svarer det nævnte Fideicommis 21,368 Rd. 24 Sk., tilsammen
150,519 Rd. 2 Sk.
2) At han udreder til det med bemeldte Fideicommis forbundne saa
kaldte Enkefideicommis 50.000 Rd., nemlig dels den samme til
hørende, i Godset Rosenkrantz indestaaende Kapital 35,000 Rd.,
og dels 15.000 Rd. som Erstatning for den Enker efter Fideicommisbesidderne hidtil tilkommende Adgang til fri Bolig m.m. paa
Rosenkrantz.
3) At de Godserne Rathmannsdorf og Rosenkrantz iøvrigt paahvi
lende Heftelser og onera iøvrigt blive saavel Hoved- som Enkefideicommisset aldeles uvedkommende, samt
4) At fornævnte Hofjægermester Weber underkaster sig de Foran
staltninger, som Justitsministeriet til Betryggelse for Hoved- eller
Enkesædefideicommisset maatte anse nødvendige i Anledning af
de omhandlede Godsers Overgang til fri Eiendom.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende Livsstrafs Eftergivelse for Hans Andersen.
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Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at den Tiltalte Hans Andersen for at have ombragt et af
Ane Marie Poulsen født Barn, i Henhold til Forordningen 4de October
1833 § 10, 3die Membrum, jfr. § 6 3die Membrum, jfr. Lovens 6-9-1
og Forordningen 24de September 1824, ved Høiesterets Dom af 28de
Juni sidstleden idømte Straf af at miste sin Hals og hans Hoved at
sættes paa Stage eftergives ham, mod at han hensættes til Tugthusarbeide paa Livstid.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Tugthusfange Niels Poulsens Løsladelse.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at Tuglhusfange paa Livstid Niels Poulsen forundes Frihe
den, dog at det inden Løsladelsen tilkjendegives ham, at han, saafremt
han paany maatte gjøre sig skyldig i nogen Forbrydelse, der ikke med
fører større Straf, Løsgjængeri og Betleri undtagen, vil blive gjenindsat
til livsvarigt Tugthusarbeide.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Apanager for Baroniet Lehn, hvori indstilles, at
Deres Majestæt allernaadigst vil approbere, at der af Baroniet Lehn
svares aarligt, fra den 16de Marts d.A. at regne, følgende Apanager:
a) Til Baron Erik Christian Hartvig Rosenørn-Lehn 10.000 Rd. for
uden Ret til Benyttelse af Hvidkilde Hovedbygning med tilhørende
Menagebygninger, Stalde, Remiser osv., af alt Indbo og Inven
tarium, som forefindes i disse Bygninger, af Haver og Driverier,
Jagt og Fiskerier uden Bekostning for ham og fornødent Brændsel
til hans Husholdning samt endelig Adgang for hans eventuelle
Enke til at regnes lige med en Lehnshavers Enke, hvis 20aarige
Søn har overtaget Baroniet, jfr. Erektionspatentet af 7de Februar
1781 § 4 og Anhanget af 1ste Juli 1803 § 6.
b) Til Baron Christian Conrad Sophus Rosenørn-Lehn 4000 Rd., og
c) Til Enkekammerherreinde Christine Marie Bjelke, født RosenørnLehn, 2000 Rd., saaledes at den længstlevende af disse to sidst
nævnte erholder en aarlig Apanage af ialt 6000 Rd. for sin Livstid.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Fuldbyrdelse af Livsstraf paa Arrestanten Lars
Nielsen og Eftergivelse af samme Straf for Arrestanten Niels Olsen,
hvori indstilles :
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1) At den Arrestanten Lars Nielsen ved Høiesterets Dom af 2den f.M.
for begaaet Mord i Henhold til Forordningen af 4de October 1833
§ 10, jfr. Lovens 6-9-1, idømte Straf af at miste sin Hals og Ho
vedet sættes paa en Stage, maa fuldbyrdes, dog saaledes, at Hove
det ikke sættes paa Stage, og
2) At den Arrestanten Niels Olsen ved samme Høiesterets Dom for
at have forledet førstnævnte til at begaa Mord i Henhold til For
ordningen 4de October 1833 § 26, jfr. § 10 og Lovens 6-9-1
idømte Straf af ligeledes at miste sin Hals og Hovedet sættes paa
en Stage eftergives ham, imod at han hensættes til Tugthusarbeide
paa Livstid under streng Bevogtning.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst begge Indstillinger.
Justitsministeren [Casse] refererede derefter 3 allerunderdanigste
Forestillinger, hvorved resp. følgende Lovudkast forelægges:
1) Udkast til Lov om faste Lønninger for Retsbetjent- og MagistratsEmbeder i Kongeriget Danmark, som hidtil ganske eller tildels
have været aflagte med Sportler.
2) Udkast til Lov om Oprettelse af en Sø- og Handelsret i Kjøben
havn samt Sø- og Handelssagers Behandling udenfor Kjøbenhavn.
3) Udkast til Lov angaaende Controllen med Bygninger, der opføres
for Statens Regning.
Overensstemmende med Indstillingerne bleve disse 3 Lovudkast
allerhøist approberede til Forelæggelse for den nu sammentrædende
Rigsdag.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Arrestanten Niels Peder An
dersen.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
Kongen allernaadigst at eftergive Arrestanten Niels Peder Andersen
den ham ved Hornum Herreds Extrarets Dom af 29de f.M. for Tyveri
i Medfør af Forordningen af Ilte April 1840 § 12, 2det Membrum,
cfr. Lov 30le November 1857 idømte Straf af Forbedringshusarbeide
i 6 Aar, imod at han hensættes i Fængsel paa Vand og Brød i 6
Gange 5 Dage, dog saaledes at han efter udstaaet Straf bliver at ud
føre af Landet.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Benaadning for Fæstningsslave Johan Jensen Ingermann.
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Overensstemmende med Indstillingen blev den Johan Jensen Ingermann, der ved den Kongelige Landsover- samt Hof- og Stadsrets
Dom af 25de April 1829 for 3die Gang begaaet Tyveri, i Medfør af
Forordningen 20de Februar 1789 § 3, er anset med Fæstningsarbeide
paa Livstid, idømte Straf, forsaavidt han ikke allerede har udstaaet
samme, ham allernaadigst eftergivet.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om Eftergivelse af den Christine Caroline Aristsen idømte
Livsstraf m.v., hvori indstilles:
1) At Christine Caroline Aristsen, der ved Høiesterets Dom af 20de
Juni d.A. for at have strax efter Fødselen ombragt sit levende
fødte Barn, i Medfør af L. 6-6-7, er anset med Straf af at miste sin
Hals og hendes Hoved at sættes paa en Stage, hvorved den af
hende efter Forordningen af 26de Marts 1841 forskyldte Straf er
absorberet, allernaadigst maa forskaanes for at lide efter Dom
men, mod at hensættes til Tugthusarbeide paa Livstid, og
2) At det derimod, hvad angaar Jacob Holm Lund, der ved samme
Dom for at have forledet fornævnte Christine Caroline Aritsen til
den ovennævnte Forbrydelse, i Medfør af Forordningen af 4de Oc
tober 1833, § 26 cfr. § 10, 3die Membrum, er anset med samme
Straf, hvorved den af ham ligeledes efter Forordningen af 26de
Marts 1841 for Brandstiftelse forskyldte Straf er absorberet, og
som derhos under et inden Bornholms Vester Herreds Politiret den
6te og 10de Juli d.A. optaget Forhør har tilslaaet at have ombragt
sin Hustru, maa indtil videre bero med for hans Vedkommende at
tage endelig Bestemmelse med Hensyn til den ham overgaaede Dom.
Begge Indstillinger bleve allernaadigst bifaldte af Hans Majestæt.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Ane Cathrine Caroline Jo
hansen eller Johansdatter ogsaa kaldet Eld her af Staden.
Overensstemmende med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at eftergive Ane Cathrine Johansen eller Johansdatter
ogsaa kaldet Eld her af Staden den hende ved Kjøbenhavns Criminalog Politirets Dom af 31te Juli d.A. for Tyveri i Medfør af Forord
ningen af Ilte April 1840 § 79 jfr. § 13 tilfundne Straf af For
bedringshusarbeide i 1 Aar, imod at hun hensættes i Fængsel paa
Vand og Brød i 6 Gange 5 Dage.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo-
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rcstilling angaaende Strafs Eftergivelse for Moritz Isaac Salomonsen.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at eftergive Moritz Isaac Salomonsen den ham ved Ama
ger Birks Extrarets Dom af 2den Juni sidstleden, i Medfør af For
ordningen 26de Marts 1841 § 14, 2det Membrum, ifundne Straf af
8 Dages Fængsel.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Carl Theodor Schildhauer.
I Overensstemmelse med Indstillingen blev den Carl Theodor
Schildhauer ved den Kongelige Viborgske Landsoverrets Dom af 4de
Juni sidstleden for 2den Gang bcgaaet Tyveri idømte Straf af 1 Aars
Forbedringshusarbejde ham allernaadigst eftergivet, mod at han hen
sættes i Fængsel paa Vand og Brød i 6 Gange 5 Dage.
Videre refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderdanigst
Forestilling angaaende Strafformildelse for Anders Christian Rasmus
sen.
Overensstemmende med Indstillingen blev den Anders Christian
Rasmussen af Kjettrup ved Høiesterets Dom af 6le Marts d.A. for
Tyveri og Bedrageri idømle Straf af 1 Aars Forbedringshusarbeide
ham allernaadigst eftergivet, mod at han hensættes i Fængsel paa
Vand og Brød i 6 Gange 5 Dage.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Skomagersvend Peder Han
sens Hustru Lovise Mathiesdatter, hvori indstilles, at Skomagersvend
Peder Hansens Hustru Lovise Mathiesdatter eftergives den hende ved
Helsingør Kjøbstads Extrarets Dom af 7de f.M. for 2den Gang begaaet
Tyveri, i Henhold til Forordningen Ilte April 1840 § 13 tilfundne
Straf af Forbedringshusarbeide i 1 Aar mod at hensættes i Fængsel
paa Vand og Brød i 6 Gange 5 Dage.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Sluttelig refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Livsstrafs Eftergivelse for Arrestanten
Frederik Knudsen.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at eftergive Arrestanten Frederik Knudsen den ham ved
Høiesterets Dom af 30te Juli d.A. for Brandstiftelse i Medfør af For
ordningen 26de Marts 1841 § 1 idømte Straf af at have sit Liv for
brudt, imod at han hensættes til Tugthusarbeide paa Livstid.
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Efter allerhøieste Befaling meddelte Finantsministeren [Fenger]
for, at den fornødne Tilførsel kunde ske til Geheime-Statsraads-Protokollen, at han paa en under Hans Majestæts Fraværelse nedlagt al
lerunderdanigst Forestilling havde igjennem Allerhøistsammes Kabi
net erhvervet en allerhøieste Resolution af 19de August sidstleden,
hvorved det paalægges Finantsministeriet at opsige Restbeløbet af
det under 18de Marts 1850 med Handelshuset C. I. Hambro & Søn i
London afsluttede 5 Pcts Statslaan til Udbetaling den 1ste Marts
1861 og træffe alle de til Indfrielsen af Laanet iøvrigt fornødne For
anstaltninger samt at udstede fornøden Bekjendtgjørelse herom, all i
Overensstemmelse med de ved Laanets Indgaaelse trufne Bestemmel
ser, og ved hvilken allerhøisle Resolution Finantsministeriet tillige be
myndiges til at tilbyde de Ihændehavere af Obligationer til fornævnte
Laan, som maatte ønske det, at ombytte de ældre Obligationer imod
nye, lydende paa 4 PCt aarlig Rente og mod en fast halvaarlig Amor
tisation.
Finantsministeren [Fenger] refererede derpaa en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Indrettelsen af nogle Lokaler i Toldpak
husene i Flensborg og Tønning som Frilagere.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at bifalde, at der i Flensborg og i Tønning i de dervæ
rende Toldpakhuse for Toldkassens Regning maa indrettes særegne
under Toldvæsenets Laas og Lukke værende Lokaler som Frilagere,
hvori det tillades derværende Handlende, under Iagttagelse af de for
nødne af Toldvæsenet nærmere fastsatte Bestemmelser og Controlforskrifter, og imod at der af Lokalerne svares en af Toldbestyrelsen
bestemt Leie, der tillige indbefatter den reglementerede Kongelige
Toldpakhusleie, som Transitgods at oplægge og omfordele ikke creditoplagsberettigede Varer.
Fremdeles refererede Finantsministeren [Fenger] en allerunder
danigst Forestilling angaaende Nedlæggelsen af Fynshav Færgested
og Frigivelse af Farten derfra.
Overensstemmende med Indstillingen blev det af Hans Majestæt
allernaadigst tilladt, at Fynshav Færgested maa nedlægges og Farten
derfra frigives.
Finantsministeren [Fenger] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende Publikationen af Statsregnskabet for 1859/60.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede Hans Majestæt
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ved at forsyne den den refererede Forestilling hosfølgende Expedition
med allerhøieste Underskrift allernaadigst at tillade, at det Forestillin
gen ligeledes medfølgende Statsregnskab for Finantsaaret fra 1ste April
1859 til 31te Marts 1860 maa blive publiceret ved Trykken saavel i
det danske som tydske Sprog.
Finantsministeren [Fenger] refererede tvende allerunderdanigste
Forestillinger, hvorved forelægges følgende to Udkast til Anordninger:
1) Udkast til Anordning hvorved § 3 No. 10 i Forordningen 30te
April 1824 om Præsters Embede med Hensyn til Ægteskab ophæ
ves for de dansk-vestindiske Besiddelser; og
2) Udkast til Anordning om Udvidelse til de dansk-vestindiske Be
siddelser af Lov af 30te November 1857 om Ophævelse af Daabens
Nødvendighed som Betingelse for Arveret.
Overensstemmende med Indstillingerne behagede det Hans Maje
stæt allernaadigst at tillægge begge disse Udkast Lovskraft.
Finantsministeren [Fenger] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende Sammenlægningen af de to hidtilværende Toldexpeditionscontoirer for Kongerigets Told- og Brænderi-Anliggender
m.v. til et samlet Toldexpeditionscontoir for bemeldte Sager, hvori
indstilles, at de hidtilværende tvende danske Toldexpeditionscontoirer under Generaltolddirektoratet maa forenes til eet Contoir under
Benævnelsen Kongerigets Toldexpeditionscontoir og normeres med 1
Contoirchef paa 1400 Rd. fast Gage og 2 Fuldmægtige à 700 Rd. fast
Gage aarlig, alle 3 Gager med Lønningsforbedring deraf efter de al
mindelige Regler, og saaledes at der tillægges Contoiret det samme
underordnede Personale m.v., som hidtil har været normeret for begge
de danske Toldexpeditionscontoirer.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Finantsministeren [Fenger] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende en Udvidelse af det 114de Kongelige Kjøbenhavnske
Klasselotteri i 1861.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at det 114de Kjøbenhavnske Klasselotteri i 1861 trækkes
med 100.000 Lodder i to Afdelinger, hver paa 50.000, og at de heraf
nødvendig følgende Forandringer i Planen foretages.
Finantsministeren [Fenger] refererede derefter en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Nedsættelse i den Arrestanten Benjamin
Hodge eller Peter af St. Thomas idømte Straf af 6 Aars Forbedrings10
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husarbeide, hvori indstilles, at den Arrestanten Benjamin Hodge eller
Peter af St. Thomas ved Høiesterets Dom af 31te Juli 1860 for et
Natten mellem d. 15de og 16de Januar 1860 forøvet Tyveri i Bager
Fuentes’s Hus, hvortil han banede sig Adgang ved at stige over et
Plankeværk, i Henhold til Forordningen Ilte April 1840 § 12, 2det
Membrum, tilfundne Straf af 6 Aars Forbedringshusarbeide ved Kon
gelig Naade maa blive nedsat til 1 Aars Forbedringshusarbeide.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Finantsministeren [Fenger] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling, hvorved forelægges Udkast til en Bestemmelse om Kolonial
budgettet for Finantsaaret 1861/62.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at det forelagte Udkast til en Bestemmelse angaaende Kolo
nialbudgettet for Finantsaaret 1861/62 med tilhørende Budget med
Anmærkning optages i det Finantslovforslag med tilhørende Anmærk
ninger, som ved Indenrigsministeren for Kongeriget bliver at forelægge
Rigsdagen til Vedtagelse for bemeldte Aar.
Der Finanzminister [Fenger] referirte eine allerunterthänigste
Vorstellung betreffend die eventuelle Ermässigung des Elbzolles für
Derbyspath, indem er zur allerhöchsten Genehmigung vorstellte, dass
unter Voraussetzung des allseitigen Einverständnisses der übrigen
Elbuferstaaten von einem näher zu vereinbarenden Zeitpunkte an für
die Zeit und unter denselben Bedingungen, welche hinsichtlich der
zufolge allerhöchster Resolution vom 30ten April 1854 genehmigten
Elbzollermässigungen festgesetzt worden, der Elbzoll auf Derbyspath
in crystallisirten Stücken auf V40 und in gepochtem, gemahlenem
und zu Fährte bereitetem Zustande auf V10 des Elbzollnormalsatzes
ermässigt werde.
Seine Majestät genehmigten allerhöchst diesen Antrag.
Schliesslich referirte der Finanzminister [Fenger] eine allerunterthänigsle Vorstellung betreffend Veränderungen in den für das
Herzogthum Holstein zur Zeit geltenden Bestimmungen hinsichtlich
des sogenannten Wochenwagenwesens, indem er zur allerhöchsten Ge
nehmigung folgende Punkte vorstellte:
1) Diejenigen Wochenwagenentrepreneure, welche von dem bisher an
geordneten Verfahren bei dem Postcontoir resp. der Poststation
behufs Nachsicht des Wagens, sowohl als von den gegenwärtig
auf ihrem Betriebe lastenden Abgaben an das Beförderungswesen
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entbunden zu werden wünschen, haben bei dem Postcontoir des
Ortes, von wo der betreffende Wochenwagencours ausgeht, eine
schriftliche Eingabe einzureichen, in welcher die zu den Fahrten
zu gebrauchenden Wagen und die Anzahl der Sitzplätze auf jedem
derselben genau anzuführen sind. Zugleich ist darin anzugeben,
zwischen welchen Orten und wie oft die Wagen wöchentlich fahren
sollen. Diese Eingabe ist mit der eigenhändigen Unterschrift des
Wochenwagenentrepreneurs und der Versicherung, dass er den
hierdurch erlassenen Vorschriften genau nachleben und nament
lich keine andere als die dem Postwesen präsentirten Wagen be
nutzen wolle, zu versehen.
2) Von jedem auf dem Wagen sich befindenden Sitzplatze für eine
Person ist für jede Fahrt im Verhältniss zu der Anzahl der wö
chentlichen Touren und der Wegeslänge eine Abgabe von 2 Sch.
R.M. à Meile für den Hinweg und eben so viel für den Rückweg
zu bezahlen. Von dieser Abgabe, welche an das Postcontoir des
Abgangsortes vierteljährlich vorauszubezahlen ist, fallen der Post
kasse 2/s und der betreffenden Poststation 3/s zu.
3) Die Abänderung oder Einstellung eines bestehenden Wochenwagencourses ist dem betreffenden Postcontoir stets 4 Wochen im Vor
aus anzuzeigen.
4) Wenn die Wochenwagenentrepreneure sich Vernachlässigungen
und Übertretungen der ihnen hiernach obliegenden Pflichten zu
Schulden kommen lassen, ist der Generalpostdirector befugt, je
nach der Beschaffenheit des Falles Brüche von 1 Rt. R.M. bis zu
16 Rt. R.M. zu erkennen.
5) Dem Postwesen steht es zu, auf weniger frequenlirten Seitenrouten
eine Ermässigung der Abgabe zu bewilligen, sowie auch, wenn es
sich als nothwendig herausstellen möchte, eine Abänderung der
Vertheilung der Abgabe eintreten zu lassen.
Sofern diese allerunterthänigst von dem Finanzminister in Vor
schlag gebrachten Bestimmungen sich der allerhöchsten Genehmigung
würden zu erfreuen haben, erlaubte er sich annoch in tiefster Unterthänigkeit sich die allerhöchste Autorisation zur Publication derselben
mittelst einer Bekanntmachung des Finanzministeriums zu erbitten.
Seine Majestät genehmigten allerhöchst sämmtliche in Vorschlag
gebrachten Bestimmungen, jedoch dass sub 4 »15 Thaler« statt »16
Thaler« gesetzt werde; und wurde zugleich der Finanzminister zur
io*
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erforderlichen Publication mittelst einer Bekanntmachung des Fi
nanzministeriums allerhöchst autorisirt.
Hans Majestæt hævede derpaa Geheime-Stalsraads-Mødet.
J. Liebe.

Møde i geheimestatsrådet lørdag d. 29. september 1860.
Aar 1860, Løverdagen den 29de September var det Geheime-Stats
raad for samlet paa Skodsborg under Hans Majestæt Kongens aller
høieste Præsidium.
Krigsministeren [Thestrup] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende Tilveiebringelsen af Reservebefalingsmænd for In
fanteriet, idet han indstillede, at Deres Majestæt maatte behage aller
naadigst at forsyne medfølgende Udkast til Bestemmelser angaaende
Tilveiebringelsen af Reserveofficerer og Reserveunderofficerer ved In
fanteriet med Deres Majestæts allerhøieste Approbation, samt at der
tages allerhøieste Bestemmelse om, at der strax skrides til Undersø
gelse af, hvorvidt Reserveinstitutionen maatte kunne bringes til paa
lignende Maade som ved Infanteriet ogsaa at omfatte de øvrige Vaaben, og at dernæst, saasnart det findes tilstedeligt og senest fra 1ste
Januar 1865, gjøres til en almindelig Regel, at de, der ville indstille
sig til Adgangsexamen ved en militær Undervisningsanstalt for gjennem denne at naa Ansættelse som Officer i Linien, forinden maa have
opnaaet Officersstilling i Reserven.
Hans Kgl. Høihed Prindsen til Danmark frygtede for, at det,
naar det udelukkende blev Reglen, at ingen kunde blive Officerer i
Linien uden først at have været Reserveofficerer, vilde afskrække ad
skillige, som Militæretaten vilde, navnlig med Hensyn til de viden
skabelige Chor, have været vel tjent med at faa.
Marineministeren [Bille] yttrede, at han nærede den samme Frygt.
Krigsministeren [Thestrup] troede dog ikke, at der var tilstræk
kelig Grund til en saadan Frygt, idet han derhos stærkt maatte frem
hæve Vigtigheden af, at de, der for Fremtiden optages i Undervisnings
anstalten for Linieofficerer, først paa den af ham foreslaaede Maade
have godtgjort deres praktiske Anlæg for den militære Stilling.
Hans Majestæt behagede allernaadigst at resolvere i Overensstem
melse med Indstillingen.
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Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Wolfhagen] refererede 3
allerunderdanigste Forestillinger angaaende Nægtelse af allerhøieste
Sanction paa resp. følgende 3 Udkast:
1) Udkast til Patent angaaende den Faderen til et uægte Barn paa
hvilende Alimentationspligt.
2) Udkast til en Forordning om Straffen for svigagtig Fallit samt
nogle andre Fallitvæsenet vedkommende Bestemmelser.
3) Udkast til en Vexelforordning.
I Overensstemmelse med Indstillingerne behagede det Hans Maje
stæt at nægte allerhøieste Sanction med Hensyn til fornævnte 3 den
9de ordinære Provindsialstænderforsamling for Hertugdømmet Sles
vig forelagte Udkast, saaledes som disse Lovudkast af Forsamlingen
ere bievne vedtagne, samt derhos allernaadigst at bemyndige Ministe
riet til i sin Tid at tilkjendegive den næste sammenlrædende Provind
sialstænderforsamling det i Overensstemmelse hermed Fornødne.
Der Minister für das Herzogthum Schleswig [Wolfhagen] referirte
darauf eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die Begnadi
gung des in den Glückstädter Strafanstalten detinirlen Johann Stef
fens aus Schwabstedt, indem er allerunterthänigst beantragte, ob
nicht das Ministerium in Veranlassung des bevorstehenden allerhöch
sten Geburtstages Ew. Königlichen Majestät allergnädigst zu autorisiren sein dürfte, den wegen lebensgefährlicher Misshandlung der
Fleckensgevollmächtigten Brauer und Bohns so wie wegen der gegen
den Haftmann Petersen verübten Gewaltthätigkeiten mittelst Erkennt
nisses des Obcrappellalionsgerichtes zu Kiel vom lsten April 1844 zu
lebenswieriger Zuchthausstrafe verurtheilten, z.Z. in den Strafanstal
ten zu Glückstadt detinirten Johann Steffens aus Schwabstedt unter
Voraussetzung seines fortgesetzten tadellosen Benehmens im bevor
stehenden Frühjahre aus den Strafanstalten unter der Bedingung zu
entlassen, dass derselbe wiederum sofort an die Strafanstalten zu le
benswieriger Haft abzugeben sein werde, falls er sich irgend eines
Verbrechens, wodurch eine höhere Strafe nicht verwirkt worden,
schuldig machen sollte.
Seine Majestät genehmigten allerhöchst diesen Antrag.
Der Minister für das Herzogthum Schleswig [Wolfhagen] referirte
darauf eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die Begnadi
gung des in den Glückstädter Strafanstalten detinirlen Hans Joachim
Tychsen aus Süderbrarup, indem er allerunterthänigst beantragte, ob
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nicht der wegen wiederholt begangenen Raubes und wiederholten zum
Theil qualificirten und in Gesellschaft mit mehreren erwachsenen
Mannspersonen verübten Diebstahls mittelst Erkenntnisses des Ober
appellationsgerichts zu Kiel vom 13ten März 1847 zum Tode verurtheilte, mittelst allerhöchster Resolution mit lebenswieriger Zucht
hausstrafe begnadigte, zur Zeit in den Strafanstalten zu Glückstadt
detinirle, Hans Joachim Tychsen aus Süderbrarup zu dem bevorsteh
enden allerhöchsten Geburtstage Ew. Königlichen Majestät aus den
Strafanstalten jedoch unter der Bedingung allergnädigst zu entlassen
sein dürfte, dass er wiederum sofort an die Strafanstalten zu lebens
wieriger Haft abzugeben sein werde, falls er sich irgend eines Ver
brechens, wodurch eine höhere Strafe nicht verwirkt worden, schuldig
machen sollte.
Seine Majestät genehmigten allerhöchst diesen Antrag.
Ferner referirte der Minister für das Herzogthum Schleswig [Wolf
hagen] eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die Begnadi
gung der zu lebenswieriger Zuchthausstrafe verurtheilten Charlotte
Catharine Petersen aus Brarupholz.
Übereinstimmend mit dem Anträge genehmigten Seine Majestät
allerhöchst, dass die mittelst Erkenntnisses des Appellationsgerichts
für das Herzogthum Schleswig vom 30ten Mai 1855 wegen heimlicher
Geburt eines nachher todt gefundenen Kindes zu lebenswieriger Zucht
hausstrafe verurtheilte, zur Zeit in den Strafanstalten zu Glückstadt
detinirte Charlotte Catharine Petersen aus Brarupholz zu dem bevor
stehenden allerhöchsten Geburtstage Allerhöchstderselben aus den
gedachten Strafanstalten entlassen werde.
Der Minister für das Herzogthum Schleswig [Wolfhagen] referirte
eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die Entlassung der
wegen vorbedachten Kindesmordes zur Todesstrafe verurtheilten, mit
telst allerhöchster Resolution vom 23sten Juli 1852 zu lebenswieriger
Zuchthausstrafe begnadigten Anna Marie Ehlert aus Friedrichsau aus
den Strafanstalten zu Glückstadt, indem er allerunterthänigst bean
tragte, ob nicht die wegen vorbedachten Kindesmordes mittelst Re
scripts des Apellationsgerichts für das Herzogthum Schleswig vom
löten Juni 1852 zu qualificirter Todesstrafe verurtheilte, mittelst al
lerhöchster Resolution vom 23sten Juli s.J. zu lebenswieriger Zucht
hausstrafe begnadigte, zur Zeit in den Strafanstalten zu Glückstadt
detinirte Anna Marie Ehlert aus Friedrichsau zum bevorstehenden al-

29. SEPTEMBER 1860

151

lerhöchsten Geburtstage Ew. Königlichen Majestät aus den gedachten
Strafanstalten allergnädigst zu entlassen sein dürfte.
Seine Majestät genehmigten allerhöchst diesen Antrag.
Schliesslich referirte der Minister für das Herzogthum Schleswig
[Wolfhagen] eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die Ver
wandlung der wider die Wittwe Caroline Magdalene Jürgensen und
den Klassenlotteriecollecteur Peter Christian Fessel, beide in Flens
burg, resp. wegen Betrugs und wegen dazu geleisteter Beihülfe erkann
ten Gefängnisstrafen in eine Geldbrüche.
In Übereinstimmung mit dem Anträge geruheten Seine Majestät,
die mittelst Erkenntnisses des Magistrat der Stadt Flensburg vom
8ten Mai d.J. wider die Wittwe Caroline Magdalene Jürgensen geb.
Aagaard, in Flensburg, wegen Betrugs, und wider den Klassenlotte
riecollecteur Peter Christian Fessel ebendaselbst wegen zu diesem Be
trüge geleisteter Beihülfe erkannte resp. 5 tägige Gefängnisstrafe bei
Wasser und Brot und 4 tägige Gefängnisstrafe bei gewöhnlicher Ge
fangenkost aus allerhöchster Gnade auf eine Königliche und Stadt
brüche von 15 Rt. für jeden derselben zu mildern.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Raas
løff] referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die
Ausschreibung des Magazinkorns und der Fourage für das Jahr 1861
und die Bestimmung der Preise der für das Jahr 1860 ausgeschriebe
nen Korn- und Fouragequantitäten, indem er allerunterthänigst be
antragte, ob nicht nach Maassgabe des angeschlossenen Entwurfs ein
Patent betreffend die Ausschreibung des Magazinkorns und der Fou
rage im Herzogthum Holstein für das Jahr 1861, wie auch die Be
stimmung der Preise der für das Jahr 1860 ausgeschriebenen Magazin
korn- und Fouragequantitäten allerhöchst zu erlassen und das Mini
sterium allergnädigst zu autorisiren sein möchte, selbiges Ew. König
lichen Majestät zur allerhöchsten Unterzeichnung allerunterthänigst
vorzulegen.
Seine Majestät genehmigten allerhöchst diesen Antrag.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Raas
løff] referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die von
einem Neustadt-Oldesloe-Neumünsterschen Eisenbahncommittee erbe
tene Nivellementsconcession für eine eventuell zu erbauende Eisenbahn
von Neustadt über Ahrensboek und Segeberg nach Oldesloe und von
Neumünster über Bornhöved nach Segeberg, sowie die von einem Ol-
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desloe-Segeberg-Neumünsterschen EisenbahncommiLtee erbetene Nivellementsconcession für eine eventuelle Eisenbahn von Oldesloe über
Segeberg directe nach Neumünster.
In Übereinstimmung mit dem Anträge geruheten Seine Majestät,
dem zur eventuellen Erbauung einer Eisenbahn von Neustadt über
Ahrensboek und Segeberg nach Oldesloe sowie von Neumünster über
Bornhöved nach Segeberg zusammengetretenen Committee und dem
Committee zur eventuellen Herstellung einer Eisenbahn von Oldesloe
über Segeberg directe nach Neumünster die Vornahme der erforder
lichen Nivellementsarbeiten pp. behufs Projectirung ihrer bezeich
neten resp. Eisenbahnlinien auf eigene Kosten und mit der Verpflich
tung zum Ersatz alles durch dieselben etwa verursachten Schadens al
lerhöchst zu gestatten.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Raas
løff] referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die von
der Generalversammlung der Actionaire der Altona-Kieler Eisenbahn
gesellschaft wegen Übernahme des Baues einer Altona-Blankeneser
Eisenbahn und der projectirten Altona-Hamburger Verbindungsbahn,
holsteinischen Antheils, am 19ten August 1858 gefassten Beschlüsse,
sowie die eventuelle Einleitung des Expropriationsverfahrens und
Inangriffnahme der Erdarbeiten für diese Eisenbahnanlagen, indem er
allerunterthänigst beantragte, ob nicht unter Vorbehalt der allerhöch
sten Genehmigung des annoch vorzulegenden speciellen Bauplans und
der Erlheilung einer förmlichen allerhöchsten Bau- und Bctriebsconcession unter näher festzustellcnden Bedingungen, namentlich in An
sehung der der Gesellschaft aufzuerlegenden Verpflichtungen im In
teresse der Landesvertheidigung, insbesondere zur anordnungsmässi
gen Ausführung der desfalls erforderlich befundenen Baulichkeiten den
von der am 19ten August 1858 abgehaltenen Generalversammlung der
Actionaire der Altona-Kieler Eisenbahngesellschaft gefassten Be
schlüssen wegen Übernahme des Baues der projectirten Hamburg-Alto
naer Verbindungsbahn auf holsteinischem Gebiete und der projectir
ten Altona-Blankeneser Zweigbahn, sowie wegen der Contrahirung
einer desfälligen Prioritetsanleihe bis zu 1.090.000 Rt. und endlich
wegen vorzubchaltender Ausdehnung dieser Anleihe bis auf den Be
lauf von 2.000.000 Rt. gefassten Beschlüssen die statutenmässig er
betene allerhöchste Bestätigung mit der Bedingung zu ertheilen, dass
ein die näheren Verhältnisse dieser Anleihe, insbesondere deren Amor-

29. SEPTEMBER 1860

153

tisation und die Rechte und Pflichten der Prioritätsgläubiger regulirender Nachtrag zum Gesellschaftsstatut demnächst zur allerhöchsten
Genehmigung annoch vorgelegt, auch bei etwaniger Benutzung des
Vorbehalts wegen Erhöhung des Belaufs der Prioritätsanleihe die al
lerhöchste Bestätigung des bezüglichen Gesellschaftsbeschlusses nach
§ 84 des Statuts erwirkt werde, und das Ministerium allerhöchst zu
autorisiren sein möchte, sobald und insoweit dies nach seinem Erach
ten ohne Präjudiz für die eventuellen Concessionsbedingungen und für
die nähere Feststellung des speciellen Bauplans wird geschehen kön
nen, zur Vornahme der Expropriationsverhandlungen, namentlich auch
durch Bestellung eines Entschädigungscommissairs, die nöthigen Ver
fügungen zu treffen und die Inangriffnahme der Erdarbeiten für die
Herstellung des eigentlichen Bahnkörpers auf Grundlage des vorlie
genden Situationsplans nebst Übersichtskarte zu gestatten.
Seine Majestät genehmigten allerhöchst diesen Antrag.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Raas
løff] referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die
Herstellung einer concessionirten Chaussee auf der Plön-Lübecker Ne
benlandstrasse im Amte Ahrensboek, indem er allerunterthänigst be
antragte, ob nicht das Ministerium allerhöchst zu autorisiren sein
möchte :
1) Den Wegecommunen des Vorwerks Neuhof, der Dorfschaft Lebatz,
des Vorwerks und Fleckens Ahrensboek und der Dorfschaft Barghorst zu der beabsichtigten Chaussirung der im Amte Ahrensboek
südwärts und nordwärts vom Flecken Ahrensboek belegenen
Strecken der Plön-Lübecker Nebenlandstrasse nach dem von den
technischen Wegebehörden entworfenen Bauproject einen Beitrag
von 6820 Rt. aus den im herrschaftlichen Wegebudget pro 1860/61
und 1861/62 disponibeln Mitteln in Aussicht zu stellen, und
2) Nach Herstellung der projectirten Chaussee den gedachten Communen die Erhebung eines Wegegeldes auf derselben nach dem
Chausseegeldlarife für eine volle Meile unter den für solche Fälle
üblichen und vom Ministerium alsdann näher festzustellenden Be
dingungen und insbesondere gegen die von jenen Communen zu
übernehmende Verpflichtung die kunstmässige Unterhaltung die
ser Wegestrecke mit Einschluss der zur Plön-Lübecker Nebenland
strasse gehörigen Pflasterstrecke im Amte Ahrensboek, ohne ir
gend welche Concurrenz des Amtswegedistricts oder der Königli-
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chen Kasse, für ihre alleinige und gemeinschaftliche Rechnung zu
beschaffen, so lange und in dem Umfange zu gestatten, als dies
mit Rücksicht auf die Art der Unterhaltung des Weges, und die
Bedürfnisse des Verkehrs als zweckmässig erscheinen wird.
Seine Majestät genehmigten allerhöchst die beiden Anträge.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Raas
løff] referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die abseiten des Kirchspiels Heide erbetene Bewilligung der Stempelpapirfreiheit für die in Anlass des Baues der Heide-Grünthaler Nebenland
strasse, Norderditmarscher Anthcils, zu errichtenden Contracte.
Übereinstimmend mit dem Anträge geruheten Seine Majestät, dem
Kirchspiel Heide für die in Anlass des von demselben nach dem Bauproject wie auch den sonstigen näheren Anweisungen und unter der
directen Leitung der technischen Wegebehörden auszuführenden Baus
der Heide-Grünthaler Nebenlandstrasse, Norderditmarscher Anlheils,
abzuschliessenden Contracte die Befreiung vom Gebrauche des ge
stempelten Papirs allerhöchst zu bewilligen und diese Befreiung auch
auf die künftige Unterhaltung dieser Wegestrecke für den Fall, dass die
selbe in entsprechender Weise, namentlich nach den für concessionirte
Strassen im Allgemeinen üblichen und event, für den vorliegenden Fall
s. Z. näher festzustellenden Bestimmungen von dem gedachten Kirch
spiel übernommen werden würde, jedoch unter Vorbehalt jederzeitiger
Zurücknahme und namentlich des eventuellen Wegfalls dieser Befrei
ung in Folge allgemein gesetzlicher Bestimmungen ohne Entschädi
gung, allergnädigst auszudehnen.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Raas
løff] referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend den
Verkauf der früheren Hegereiterdienstwohnung cum pert, zu Barghorst, Amts Ahrensboek.
übereinstimmend mit dem Anträge geruheten Seine Majestät, die
wegen des Verkaufs der früheren Hegereiterdienstwohnung zu Barghorst im Amte Ahrensboek nebst einem Garten und Ackerareale von
zusammen 38272 Quadratruthen am 7ten Juli d.J. abgehaltene öffent
liche Licitation allerhöchst dahin zu approbiren, dass die genannte
Wohnung nebst zugehörigem Lande unter den der Licitation zu
Grunde gelegten Bedingungen dem Schmied Henning zum Vorwerk
Ahrensboek für die gebotene Kaufsumme von 4000 Rt. eigentümlich
überlassen werde.
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Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Raas
løff] referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die
Überlassung des in der Landschaft Norderditmarschen belegenen s.g.
Steller Sees an die Bauerschaft Stelle-Wittenwurth.
In Übereinstimmung mit dem Anträge geruheten Seine Majestät,
das Ministerium allerhöchst zu autorisiren, der Bauerschaft StelleWittenwurth in der Landschaft Norderditmarschen den auf ihrer
Feldmark belegenen, der allerhöchsten Landesherrschaft zuständigen
und der Norderditmarscher Landvogtei zur Nutzung überlassenen s.g.
Steller See gegen Erlegung eines jährlichen Kanons von 100 Rt. nach
Ablauf der jetzigen Pachtzeit zum Eigenthum zu überlassen und das
zu dem Ende weiter Erforderliche wahrzunehmen.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Raas
løff] referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die
Veräusserung des zu dem Gute Wandsbeck, Königlichen Antheils, ge
hörigen Tonnendorfer Moores.
Übereinstimmend mit dem Anträge geruheten Seine Majestät, das
Ministerium allergnädigst zu autorisiren, das zu dem Ew. Königlichen
Majestät zuständiger Wandsbecker Gutsantheil gehörende Tonnendor
fer Moor, nachdem davon das zu den Wegen erforderliche Areal aus
gelegt worden ist, parcellenweise, theils unter der Hand an die Land
anlieger, theils öffentlich meistbietend unter angemessenen Bedingun
gen veräussern zu lassen.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Raas
løff] referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die Be
gnadigung der wegen verübter Brandstiftung und Beihülfe zum Be
trüge zu lOjähriger Zuchthausstrafe verurtheilten Catharina Magda
lena Mohr aus Wandsbeck, indem er allerunterthänigst beantragte, ob
nicht die in Gemässheit Reskripts des holstein-lauenburgischen Ober
appellationsgerichts vom 6ten December 1854 wegen verübter Brandstif
tung und Beihülfe zum Betrüge zu einer 10 jährigen Zuchthausstrafe ver
urtheilte Züchtlingin Catharina Magdalena Dorothea Mohr aus Wands
beck an dem bevorstehenden Geburtstage Ew. Königlichen Majestät
aus allerhöchster Gnade aus der Strafanstalt zu entlassen sein möchte.
Seine Majestät genehmigten allerhöchst diesen Antrag.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Raas
løff] referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend ein
Gesuch des C. Hansen aus New York um die Ertheilung einer Ni-
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vellementsconcession rücksichtlich der von ihm und mehreren ande
ren Bürgern der vereinigten Staaten von Nordamerika projectirten
Canalanlage durch Holstein von der Elbmündung bis in die Ostsee.
In Übereinstimmung mit dem Anträge genehmigten Seine Majestät
allerhöchst, dass dem C. Hansen aus New York die Erlaubnis zur Vor
nahme der technischen Vorarbeiten für die frojectirung einer Canal
anlage durch Holstein von der Elbmündung zwischen Neufeld und der
Stör bis zu der Ostsee zwischen Neustadt und der Gegend von Haff
krug, jedoch ohne Präjudiz für die eventuelle demnächstige Ertheilung
einer Bauconcession und mit dem Vorbehalt ertheilt werde, dass der
selbe rücksichtlich der ihm obliegende Verpflichtung zum Ersätze al
les durch die fraglichen Arbeiten etwa verursachten Schadens vor
gängig eine nach dem Ermessen des Ministeriums genügende Caution
stelle.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Raas
løff] referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die von
einem zur Herstellung einer Rendsburg-Kellinghusener-Wrister Eisen
bahnverbindung zusammengetretenen Committee erbetene Erlaubnis
zum Nivellement der Linie von Rendsburg nach Kellinghusen.
Übereinstimmend mit dem Anträge geruheten Seine Majestät, dem
zur Herstellung einer Eisenbahnverbindung zwischen der RendsburgOsterohrstedter Eisenbahn bei Rendsburg und der Altona-Kieler Ei
senbahn bei Wrist, über Jevenstedt, Hohenwestedt und Kellinghusen
zusammengetretenen Committee die Erlaubnis zur Vornahme der nöthigen Vorarbeiten namentlich des Nivellements der Strecke von Kel
linghusen nach Rendsburg, zum Anschlüsse an die Rendsburger-Osterohrstedter Bahn für das Gebiet des Herzogthums Holstein dergestalt
zu ertheilen, dass dadurch dem seiner Zeit event, zu fassenden Be
schlüsse über die Ertheilung einer entsprechenden Bau- und Betriebsconcession in keiner Weise präjudicirt und dem Committee auf die
allerhöchste Verleihung der Letzteren mithin keinerlei Anwartschaft
gegeben sein solle.
Noch referirte der Minister für die Herzogthümer Holstein und
Lauenburg [Raasløff] eine allerunterthänigste Vorstellung be
treffend die Aufhebung der Armen- und Waisenschule in Plön und
Verbindung der Stelle des Waisenvaters mit der Stelle des Elementar
lehrers daselbst, indem er allerunterthänigst beantragte, ob es nicht
allergnädigst zu genehmigen sein möchte :
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1) Dass die durch Stiftung der Herzogin Christine Armgard zu Plön
unter dem 26sten August 1751 errichtete Waisen- und Armenschule
an dem Waisenhause in Plön aufgehoben und die Schüler derselben
unter die allgemeinen städtischen Schulen in Plön vertheilt werden.
2) Dass mit der Bedienung des Waisenvaters statt der seither mit
selbiger verbundenen und in Zukunft wegfälligen Stelle eines Ar
men- und Waisenlehrers das Amt eines städtischen Elementarleh
rers unter Belassung der stiftungsmässigen Einkünfte der Stellen
des Waisenvaters und seitherigen Armen- und Waisenlehrers, so
wie unter Beilegung des um 40 Rt. zu erhöhenden baaren Gehalts
nebst dem Feurungsgelde der Elementarlehrerstelle verbunden
werde, mit der Bestimmung jedoch, dass das landesherrliche Be
satzungsrecht hinsichtlich der Stelle des Waisenvaters unverändert
verbleibe.
Die beiden Anträge wurden allerhöchst genehmigt von Seiner Ma
jestät.
Schliesslich referirte der Minister für die Herzogthümer Holstein
und Lauenburg [Raasløff] eine allerunterthänigste Vorstellung be
treffend das Gesuch des Stallmeisters Johann Adolph Bähner im Gute
Rixdorf und der Charlotte Louise Hagemann aus Lebrade um aller
höchste Anerkennung der zwischen ihnen eingegangenen Ehe.
Übereinstimmend mit dem Anträge geruheten Seine Majestät, der
zwischen dem zur katholischen Kirche gehörigen Stallmeister Johann
Adolph Bühner im Gute Rixdorf und der am 20sten Mai d.J. zur ka
tholischen Kirche übergetretenen Charlotte Louise Hagemann am 4ten
September 1857 in Hamburg nach katholischem Ritus eingegangenen
Ehe aus allerhöchster Gnade bürgerliche Gültigkeit beizulegen.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling, hvorved Udkast til Justitsministeriets Budget for 1861/62
forelægges til allerhøieste Approbation.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at det forelagte Udkast til Justitsministeriets Budget for
Finantsaaret fra 1ste April 1861 til 31te Marts 1862 optages paa det
Forslag til Finanlslov, som for det nævnte Finantsaar bliver at fore
lægge den den 1ste October d.A. sammenlrædende Rigsdag, at paa
Contoen for overordentlige Statsudgifter i bemeldte Finantslovforslag
maa opføres de i den refererede Forestilling nævnte 128.480 Rd., og at
de i Forestillingen ommeldle Indtægter for Straffeanstalterne samt
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for Island og Færøerne maa opføres blandt Kongerigets særlige Ind
tægter.
Ministeren for Kirke- og Undervisningsvæsenet [Monrad] refere
rede en allerunderdanigst Forestilling, hvorved forelægges Budgetter
for Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenets Vedkommende for
Finantsaaret 1861/62.
I Overensstemmelse med Indstillingen bleve de forelagte Budgetter
allerhøist approberede til Optagelse i Finantslovforslaget for bemeldte
Aar.
Fremdeles refererede Ministeren for Kirke- og Undervisnings væ
senet [Monrad] to allerunderdanigste Forestillinger, hvorved fore
lægges resp. følgende tvende Lovudkast :
1) Udsast til Lov om extraordinær Pension for Professor ved det
Kongelige Akademi for de skjønne Kunster Johan Ludvig Lund.
2) Udkast til Lov angaaende den fremtidige Udredelsesmaade af Præ
ste-, Degne- og Klokkerpenge i Kjøbenhavn.
Overensstemmende med Indstillingerne bleve begge disse Lovud
kast allerhøist approberede til Forelæggelse for den nu sammentræ
dende Rigsdag.
Indenrigsministeren [Monrad] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling, hvorved forelægges Udkast til Indenrigsministeriets Budget
for Finansaaret 1861/62.
I Overensstemmenelse med Indstillingen blev det forelagte Bud
getudkast allerhøist approberet til Optagelse i Finanslovforslaget for
bemeldte Aar.
Fremdeles refererede Indenrigsministeren [Monrad] en allerun
derdanigst Forestilling, hvorved forelægges Udkast til Finanslov for
Finantsaaret fra 1ste April 1861 til 31te Marts 1862.
Overensstemmende med Indstillingen blev bemeldte Udkast aller
høist approberet til Forelæggelse for den nu sammentrædende Rigs
dag.
Videre refererede Indenrigsministeren [Monrad] 4 allerunderda
nigste Forestillinger, hvorved forelægges resp. følgende 4 Lovudkast,
nemlig :
1) Udkast til Lov om Lønninger for de under Kongerigets Ministerier
hørende Embeds- og Bestillingsmænd med Undtagelse af selve Mi
nisteriernes Personale.
2) Udkast til Lov om Sønæringen.
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3) Udkast til Lov om en Omordning af de communale Skatter i Staden
Kjøbenhavn.
4) Udkast til Lov om Concession til Anlæg og Benyttelse af en Jern
bane fra Kjøbenhavn til Helsingør med Sidebane til Klampenborg.
I Overensstemmelse med Indstillingerne bleve alle disse 4 Lovud
kast allerhøist approberede til Forelæggelse for den nu sammentræ
dende Rigsdag.
Justitsministeren. [Gasse] refererede tvende allerunderdanigste
Forestillinger, hvorved forelægges resp. følgende to Lovudkast:
1) Udkast til Lov angaaende en Omordning af Landsover- samt Hofog Stadsrettens Skiftecommission.
2) Udkast til Lov angaaende nogle Forandringer i Bestemmelserne i
Plakat af 13de October 1847 § 4 med Hensyn til Betalingen for
Patienter i Sindssygeanstalten ved Aarhus.
Overensstemmende med Indstillingerne bleve begge disse Lovud
kast allerhøist approberede til Forelæggelse for den nu forestaaende
Rigsdag.
Justitsministeren [Casse] refererede dernæst en allerunderdanigst
Forestilling, hvori indstilles, at det i Henhold til de for den af Melog Grynhandler samt Rugbrødsbagercorporationen oprindelig stiftede,
men nu for alle og enhver tilgængelige Ligkasse under 24de Mai d.A.
vedtagne Loves § 4 allernaadigst maa tillades, at den Interessenterne
i bemeldte Ligkasse sikkrede Begravelseshjælp maa være fritagen for
at kunne belægges med Arrest og Beslag.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Fremdeles refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Benaadning for forskjellige i Straffean
stalterne hensiddende Fanger, idet han indstillede:
La) At Forbedringshusfangerne i Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset
paa Christianshavn Gotfried Frederik Bøhmsted, Peder Christen
sen Myhre, Karen Kirstine Johansdatter og Ane Margrethe Grønbech allernaadigst maa forundes Friheden, dog at det inden Løs
ladelsen tilkjendegives dem, at de, saafremt de paany gjøre sig
skyldige i nogen Forbrydelse, der ikke medfører større Straf,
dog Betleri og Løsgjængeri undtaget, eller oftere overtræde de
Regler, som Politiet for at sikkre sig deres ordentlige Forhold
finder sig foranlediget til at foreskrive, uden videre Dom ville
blive gjenindsatte til Tugthusarbeide paa Livstid; og
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b) At uærlig Rasphusfange i bemeldte Straffeanstalt Hans Nielsen
allernaadigst maa forundes Æresopreisning.
II) At Forbedringshusfangerne i Viborg Tugt- og Forbedringshus
Sophie Christensen, Johanne Marie Nielsdatter, Ane Pernille Andersdatter Storm og Mette Kirstine Christiansdatter allernaa
digst maa forundes Friheden, dog at det inden Løsladelsen tilkjendegives dem, at de, saafremt de paany gjøre sig skyldige i
nogen Forbrydelse, der ikke medfører større Straf, dog Løsgjæn
geri og Betleri undtaget, eller de oftere overtræde de Regler, som
Politiet for at sikkre sig deres ordentlige Forhold finder sig for
anlediget til at foreskrive, uden videre Dom ville blive gjenindsatte til Tugthusarbeide paa Livstid.
III) At de i Straffeanstalten ved Horsens hensiddende Forbedrings
husfanger Niels Vilhelmsen og Christen Larsen (Laursen) Tislumbunken allernaadigst maa forundes Friheden, dog at det in
den Løsladelsen tilkjendegives dem, at de, saafremt de paany
maatte gjøre sig skyldige i nogen Forbrydelse, der ikke medfører
høiere Straf, dog Betleri og Løsgjængeri undtagne, eller oftere
overtræde de Regler, som Politiet for at sikkre sig deres ordent
lige Forhold finder sig foranlediget til at foreskrive, uden videre
Dom ville blive gjenindsatte til Tugthusarbeide paa Livstid.
Samtlige Indstillinger bleve allernaadigst bifaldt af Hans Ma
jestæt.
Videre refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderdanigst
Forestilling angaaende Mulkts Nedsættelse for Friedrich Christian
Lienau.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at den Barbersvend Friedrich Christian Lienau af Aarhus
ved Høiesterets Dom af 19de October f.A. for Overtrædelse af For
budet i Plakat 20de December 1771 efter Plakat 12te September 1823
idømte Mulkt af 100 Rd. til lige Deling mellem vedkommende Angi
ver og Aarhus Kjøbstads Fattigkasse nedsættes til 30 Rd.
Justitsministeren [Casse] refererede derefter en allerunderdanigst
Forestilling angaaende Strafformildelse for Mikkel Matthiesen.
Overensstemmende med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at eftergive Tiltalte Mikkel Matthiesen den ham ved
Hjelmslev-Gjern Herreders Extrarets Dom af 27de Juli d.A. idømte
Straf af Forbedringshusarbeide i 2 Aar, mod at han straffes med 25
Rottingslag.
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Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende Strafeftergivelse for Peter Wagner.
I Overensstemmelse med Indstillingen blev den Peter Wagner ved
Kjøbenhavns Criminal- og Politirets Dom af 1ste November f.A. for at
have overtraadt et ham i Henhold til Lovens 6-13-3 og Plakat 12te
Juni 1827 af Kjøbenhavns Overpræsident givet Tilhold, idømte Straf
af Fængsel paa Vand og Brød i 4 Dage ham allernaadigst eftergivet.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Ophævelse af Ægteskabet mellem Indsidder Chri
stian Rasmussen af Qværkeby og Ane Marie Christiansdatter m. m., idet
han indstillede:
1) At Ægteskabet mellem Indsidder Christian Rasmussen af Qværke
by og hans ved Bevilling af 4de October 1838 i Henseende til Bord
og Seng fraseparerede Hustru Ane Marie Christiansdatter maa
være aldeles ophævet, og at han maa indgaa nyt Ægteskab navnlig
med Maren Kirstine Johansdatter, uanset at han med hende har
forset sig; samt
2) At den bemeldte Christian Rasmussen ved Sorø Amts Resolution
af 12te Juli sidstleden for den begaaede Horsbrøde dikterede Straf
af Fængsel paa Vand og Brød i 2 Gange 4 Dage allernaadigst maa
eftergives ham, og at han derhos maa fritages for at sættes under
Tiltale for den af ham begaaede Overtrædelse af et af Amtman
den over Sorø Amt den 4de f.M. udstedt Dekret, hvorved det paa
lagdes ham at entholde sig fra det ovennævnte Fruentimmer.
Begge disse Indstillinger bleve allernaadigst bifaldte af Hans Maje
stæt.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om, at Tiltale mod Ane Kirstine Nielsdatter eller Boesen
maa bortfalde.
Overensstemmende med Indstillingen resolverede Hans Majestæt
allernaadigst, at den inden Thisted Kjøbstads Extraret mod Ane Kir
stine Nielsdatter eller Boesen for Tyveri beordrede Tiltale maa bort
falde, mod at hun udreder de ved Sagen foranledigede Omkostninger.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Meddelelse af visse Begunstigelser for en Spare
kasse, der agtes oprettet for Sæby Kjøbstad og sammes Omegn.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at de Kapitaler, som indsættes i den Sparekasse, der agtes
oprettet for Sæby Kjøbstad og sammes Omegn, tilligemed deres Renli
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ter fritages for at belægges med Arrest og Beslag, saalænge de sam
mesteds indcstaar.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Tilladelse for Kjøbmand H. Michels fraskilte Hu
stru C. C. D. Michels til at indgaa nyt Ægteskab.
Overensstemmende med Indstillingen blev det allernaadigst tilladt
Kjøbmand i Rostock Heinrich Michels fraskilte Hustru Charlotte Chri
stiane Dorothea Michels, født Pogge at indgaa andet lovligL Ægteskab,
navnlig med den, med hvem hun, forinden hendes Ægteskab hævedes,
har forset sig.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Approbation paa Erhvervelsen af Rørbek Mølle
for Baroniet Guldborgland, idet han indstillede, at det maatte behage
Deres Majestæt allernaadigst at approbere den ved Skjøde af 2den Fe
bruar 1860 fra Carl Aarby til Baroniet Guldborgland, i Henhold til en
i Aaret 1788 stiftet Forkjøbsret, for en Kjøbesum af 25.000 Rd. for
bemeldte Baroni skete Erhvervelse af den i Rørbek By beliggende Eien
dom, Rørbek hollandske Mølle, med tilhørende Jordlod.
Indenrigsministeren [Monrad] bemærkede, at saaledes som Be
stemmelserne i Grundlovens § 98 fortolkes, maa intet ved nyt Kjøb
lægges ind under Lehn, og han saa ikke, hvorledes en blot Forkjøbsret,
som kun er en eventuel Ret til at erhverve en Eiendom, og som slet
ikke gjør det nødvendigt, at Kjøbet af denne finder Sted, skulde kunne
give tilstrækkelig Bemyndigelse til at udvide et Lehn, idet det meget
mere forekom ham, at en saadan Udvidelse staar aldeles i Strid med
Grundlovens Aand.
Justitsministeren [Casse] maatte bemærke, at der her i det fore
liggende Tilfælde ikke er Spørgsmaal om at tage noget nyt Gods ind
under et bestaaende Lehn, men kun om at gjøre Brug af et før Grund
lovens Emanation taget Forbehold, i Medhold af hvilket den paagjæl
dende Eiendom maa anses at staa i saadan Forbindelse med Lehnet,
at Lehnsbesidderen nu har Ret til at inddrage den under dette. Det er
det, hvorpaa det kommer an, og i Henhold til, hvad han i sin aller
underdanigste Forestilling havde yttret, kunde han ikke finde, at der i
det af ham foreslaaede indeholdes noget Brud paa Grundloven, me
dens det derimod forekom ham, at man vilde komme til at gribe ind
paa en Maade, som ikke kunde gives Medhold, naar man vilde sta
tuere, at Grundloven skulde have en saadan tilbagevirkende Indflydel-
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se, at Eiendommen, som ved Stiftelsen af Forkjøbsretten er vedlige
holdt i en saadan Forbindelse med Lehnet, at den kan vende tilbage
til dette, ikke nu kan inddrages derunder.
Conseilspræsidenten [Hall] bemærkede, at Sagen vistnok stillede
sig for ham noget tvivlsom, idet det ikke kunde nægtes, at Eiendoms
retten til den paagjældende Mølle, da denne i Virkeligheden er solgt,
er gaaet bort fra Lehnet, og det derfor heller ikke var klart, at Grund
lovens Bestemmelser i § 98 ingen Anvendelse skulde have i nærvæ
rende Tilfælde; men det forekom ham imidlertid ikke, at man, hvor
der blot er Tvivl tilstede om Anvendeligheden af Grundloven, skal
lade denne træde hindrende iveien i et Tilfælde som det foreliggende.
Efterat Indenrigsministeren [Monrad] yderligere havde inhæreret sit tidligere, behagede det Hans Majestæt allernaadigst at bifalde
Justitsministerens foreliggende Indstilling.
Sluttelig refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Optagelsen af et Laan paa Baroniet Holstenhus’s Aktiver.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at det tillades Besidderen af Baroniet Holstenhus, Kammer
herre, Baron Adam Christopher Holsten-Carisius, Commandeur af
Dannebrogen og Dannebrogsmand paa de Baroniet tilhørende Aktiver
at optage et Laan af indtil 4000 Rd. til Bestridelse af Omkostningerne
ved Opførelsen af en Skovriderbolig ved Hovedgaarden Langesø paa
Vilkaar, at det Beløb, der optages tillaans paa Aktiverne, ikke over
stiger, hvad der bevislig medgaar til Skovriderboligens Opførelse, at
det for Justitsministeriet godtgjøres, at Boligen er forsvarlig opført,
og at Laanet afdrages i 10 Aar, fra Begyndelsen af Aaret 1862 at
regne, med 400 Rd. aarlig, Halvdelen i hver af de halvaarlige Omslags
terminer, i hvilken Henseende ved Udløbet af hver Termin behørig
Legitimation bliver at indsende til Justitsministeriet.
Finantsministeren [Fenger] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling, hvorved forelægges Udkast til Lov indeholdende nogle Be
stemmelser angaaende Høiesteretsstævninger, som udtages i de dansk
vestindiske Besiddelser.
Overensstemmende med Indstillingen blev dette Lovudkast aller
høist approberet til Forelæggelse for den nu sammenlrædende Rigsdag.
Fremdeles refererede Finantsministeren [Fenger] en allcrunder11*
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danigst Forestilling angaaende Militæres fremtidige Adgang til for
skjellige under Finantsministeriet ressorterende Embeder og Bestillin
ger, idet han indstillede, at følgende Bestemmelser maa blive allernaa
digst bifaldte:
I) Den Krigsministeriet hidtil forbeholdte Ret dels til Indstilling
dels til Udnævnelse til nogle Embeder og Bestillinger under Postog Toldvæsenet overgaar til Finantsministeriet.
II) Dog skal der gives Underofficerer af de høiere Grader i Armeens
Linie, naar de dertil af Krigsministeriet anbefales, og de derhos
paa den Maade, som senere nærmere vil være at fastsætte, have
erhvervet den nødvendige Fagdannelse, lige Adgang med de i det
følgende nævnte Klasser til alle Toldassislentposter med Und
tagelse af dem, hvortil der udfordres Sømandsdygtighed.
Illa) De Mænd, der ifølge de af Krigsministeriet under Dags Dato
allerunderdanigst indstillede Bestemmelser ere indtraadte i Ar
meen som Reserveofficerer, indrømmes der, saavel efterat de ere
traadte over i Forstærkningen som før denne Tid, naar de for
øvrigt maatte være i Besiddelse af de fornødne Qvalificationer og
derhos have erhvervet den specielle Fagdannelse, som i hvert en
kelt Tilfælde fordres, fortrinsvis Adgang til følgende under Fi
nansministeriet ressorterende Embeder og Bestillinger:
1. Postmesterembeder paa 600 Rd. fast aarlig Gage, samt Postekspediteurbeslillinger, forsaavidt ikke særegne Forhold med
Hensyn til disse sidste maatte tilsige en anden Besættelsesmaade, ligeledes Postskriverembeder ved Overpostmesterembedet i Kjøbenhavn og de Kongelige Overpostamter i Ham
borg og Lübeck samt Assistentposter under Generaldecisoratet for Postvæsenets Regnskabsvæsen.
2. Telegrafist- og Telegrafassistentbestillinger ved Statstelegra
fen.
3. Toldassistentposter, forsaavidt der ikke til disse udfordres
Sømandsdygtighed.
4. Slots- og Palaisforvalter-Embeder.
Den specielle Fagdannelse i Told-, Post- og Telegraffaget godt
gjøres ved længere Tids tilfredsstillende Tjeneste i vedkommen
de Etat enten i Overbestyrelsens eller de lokale Embedsmamds
Contoirer.
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b) De Mænd, der ifølge de fornævnte Bestemmelser fra Krigsmini
steriet ere indtraadte i Armeen som Reserveunderofficerer, ind
rømmes der efter endt fast Tjeneste, naar de forøvrigt dertil
maatte egne sig, og forsaavidt de have erhvervet sig den nød
vendige Fagdannelse, fortrinsvis Adgang til følgende Bestillinger
under Finantsministeriet:
1) Bestillinger som Postconducteurer, Pakmester ved Jernbanepostexpeditionerne, Postbude ved Overpostmesterembedet i
Kjøbenhavn og de Kongelige Overpostamter i Hamborg og
Lübeck samt Postarbeidsmænd.
2) Toldofficiantposter af 5te Klasse i Kongeriget og de dertil
svarende Bestillinger i Hertugdømmet Slesvig og Hertugdøm
merne Holsten og Lauenborg, forsaavidt der ikke til disse
udfordres Sømandsdygtighed.
3) Skovfoged- og Opsynsmandsposter ved Statsskovene.
4) Bestillinger som Slots- og Palaisportncre.
Den specielle Fagdannelse som Skovfoged og Opsynsmand ved
Statsskovene godtgjøres paa den Maade, som er fastsat i de instructoriske Bestemmelser om Statsskovenes Bestyrelse.
Toldoffianteraf 5te Klasse i Kongeriget og de til disse svarende
Bestillingsmænd i Hertugdømmet Slesvig og Hertugdømmerne
Holsten og Lauenborg skulle ved god Tjeneste i disse Bestillinger
kunne erhverve lige Adgang med Reserveofficererne og LinieUnderofficererne til Toldassistentposter, forsaavidt de iøvrigt
ere i Besiddelse af de dertil fornødne Egenskaber.
IV) Saalænge indtil Reserveofficerer og Reserveunderofficerer i til
strækkeligt Antal ere udtraadte af de paagjældende Skoler og
Øvelser og have havt Adgang til i den behørige Tid at erhverve
sig den for Ansættelsen i de ovennævnte Bestillinger fornødne
Fagdannelse, ville de under III opførte Bestemmelser kun efterhaanden og delvis komme til Anvendelse.
De under II opførte Bestemmelser ville, naar et behørigt Antal
Linie-Underofficerer er blevet dygtigt til Toldtjenesten, fra Be
gyndelsen kunne finde Anvendelse paa indtil Halvdelen af de ledigblivende Poster, hvorimod dette Forhold, alt som Reserveoffi
cerernes og Reserveunderofficerernes Adkomster gjøres gjæl
dende, vil blive gradvis at nedsætte. I alle de Tilfælde, i hvilke
hverken Bestemmelsen under II eller III bliver at anvende, ville
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de samme Regler blive fulgte, som hidtil have været gjældende
for civiles Ansættelse i vedkommende Etater.
Samtlige allerunderdanigst foreslaaede Bestemmelser bleve aller
naadigst bifaldte af Hans Majestæt.
Schliesslich referirte der Finanzminister [Fenger] eine allerunter
thänigste Vorstellung bezweckend die Erledigung der Frage, wieweit
die betreffenden schleswigschen Zollhebungsbeamten, welche unter
der Landesverwaltung für das Herzogthum Schleswig während der
Periode des sogenannten passiven Widerstandes anordnungswiedrig
Intraden nach Rendsburg abgeliefert haben, für diese Ablieferungen
in Anspruch zu nehmen seien.
In Übereinstimmung mit den allerunterthänigsten Anträgen des
Finanzministers genehmigten Seine Majestät allerhöchst:
Dass von der Geltendmachung der an den Kammerrath Reimer
gestellten Forderung auf Nachzahlung der von ihm im Jahre 1850
nach Rendsburg abgelieferten Zollintraden im Betrage von 6.976 Rt.
52 Sch. aus besonderer allerhöchster Gnade abgesehen werde.
Dass von der Geltendmachung von Ersatzansprüchen wider den
nunmehrigen Zollverwalter in Nordborg, Lieutenant Grönbech-Faurschou in Betreff der von ihm für die Monate März-Juli 1850 als da
maligen Zollhebungscontroleur in Garding vorschriftswidrig nach
Rendsburg abgelieferten Intraden, zum Belauf von 5.048 Rt. 83 Sch.
aus besonderer allerhöchster Gnade abgesehen werde.
Dass von der beanspruchten Nachzahlung der von dem vormaligen
Zollkassirer in Tönning, Kammerjunker Scriver, seiner Zeit nach
Rendsburg abgelieferten Zollintraden zum Belauf von 8031 Rt. 93 Sch.
aus besonderer allerhöchster Gnade abgesehen werde.
Dass von der Geltendmachung von Ansprüchen an die Erben des
Justizraths Marr in Betreff der von ihm nach Rendsburg abgelieferten
Intraden, zum Belauf von 15.766 Rt. 72 Sch., aus besonderer aller
höchster Gnade abgesehen werde.
Dass von der Geltendmachung von Ansprüchen auf Nachzahlung
der für die Monate März-April und bis zum Todestage des Zollver
walters, Kammerjunker v. Hedemann, d. löten Mai 1850, von dem
Zollamte vor Gottorff nach Rendsburg abgelieferten Intraden, zum
Belaufe von 10.640 Rt. 29 Sch. aus besonderer allerhöchster Gnade
abgesehen werde.
Dass von der Geltendmachung von Ersatzansprüchen wider den
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Zollkassirer in Rendsburg, Justizrath Hasse, wegen der von ihm im
Zeiträume vom August 1849 bis Ausgang 1850 an die Hauptkasse da
selbst abgelieferten Zollintraden zum Belauf von 264.924 Rt. 39 Sch.
aus besonderer allerhöchster Gnade abgesehen werde.
Dass die wider den vormaligen fungirenden Zollverwalter in Bred
stedt, H. I. Lorentzen geltend gemachte Forderung auf Nachzahlung
der von ihm in den Monaten April-Juli 1850 anordnungswidrig nach
Rendsburg abgelieferten Intraden, zum Belaufe von 4.450 Rt. 38 Sch.,
aus besonderer allerhöchster Gnade auf 984 Rt. 3 Sch. ermässigt werde.
Dass die Forderung der Staatskasse an den vormaligen fungiren
den Zollverwalter in Tondern H. H. A. Gether wegen der von ihm
vorschriftswidrig nach Rendsburg abgelieferten Intraden zum Belauf
von 17.430 Rt. 88 Sch., aus besonderer allerhöchster Gnade auf 2133
Rt. 32 Sch. ermässigt werde.
Dass die wider den vormaligen Zoll Verwalter Dietzel wegen Ablie
ferung von Zollintraden an die Kasse in Rendsburg geltend gemachte
Forderung von 6.465 Rt. 78 Sch. aus besonderer allerhöchster Gnade
auf 2133 Rt. 32 Sch. ermässigt werde.
Dass die wider den vormaligen, seitdem verstorbenen Zollverwalter
Meyer in Friedrichstadt für sein vorschriftswidriges Verhalten in Be
treff der Ablieferung der von ihm erhobenen Intraden geltend ge
machte Forderung von 8.266 Rt. 88 Sch. aus besonderer allerhöchster
Gnade auf 5.100 Rt. 34 Sch. nebst den rückständigen Zinsen der s.J.
von ihm bestellten Dienstcaution ermässigt werde.
Dass die wider den ehemaligen fungirenden Zollverwalter Heller
geltend gemachte Forderung auf Nachzahlung der von ihm seiner Zeit
nach Rendsburg abgelieferten Intraden im Gesammtbetrage von 3348
Rt. 53 Sch. aus besonderer allerhöchster Gnade auf den Belauf der
seiner Zeit von ihm bestellten Caution von 960 Rt. mit rückständigen
Zinsen derselben ermässigt werde.
Dass die wider den vormaligen Zollhebungscontroleur zu Arnis
F. J. C. P. Thoms geltend gemachte Forderung auf Nachzahlung der
von ihm in den Monaten April-Juli 1850 nach Rendsburg abgeliefer
ten Zollintraden, zum Betrage von 566 Rt. 53 Sch. aus besonderer al
lerhöchster Gnade auf Nachzahlung eines, event, seiner Cautionseffecten zu entnehmenden Belaufes von 500 Rt. ermässigt werde.
Dass die Forderung der Staatskasse an den vormaligen Zollverwal
ter Rolfs, in Husum wegen der von ihm nach Rendsburg abgelieferten
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Intraden auf die Nachzahlung des einfachen Belaufes der gedachten
Intraden von 5566 Rt. 54 Sch. nebst Erlegung einer Notatennachlage
von 124 Rt. 39 Sch. ermässigt werde.
Dass die Forderung der Staatskasse an den vormaligen constituirten Zollverwalter von Gottorff C. D. F. Glüsing wegen der von ihm
für die Monate Mai-Juli 1850 nach Rendsburg abgelieferten Zollintraden aus besonderer allerhöchster Gnade auf die Nachzahlung des ein
fachen Belaufes von 10.749 Rt. 54 Sch. der genannten Intraden er
mässigt werde.
Dass die wider den vormaligen Zollverwalter Huwald wegen Ab
lieferung von Zollintraden an die Kasse in Rendsburg geltend zu
machende Forderung allergnädigst auf den einfachen Betrag der ab
gelieferten Intraden oder 10.976 Rt. 28 Sch. ermässigt werde.
Hans Majestæt hævede derpaa Geheime-Slatsraads-Mødet.
J. Liebe.

Møde i geheimestatsrâdet onsdag d. 17. oktober 1860.
Aar 1860, Onsdagen den 17de October, var det Geheime-Statsraad
forsamlet paa Christiansborg Slot under Hans Majestæt Kongens al
lerhøieste Præsidium.
Marineministeren [Bille] refererede en allerunderdanigst Forestil
ling om Sundlodserierne, idet han allerunderdanigst forelagde føl
gende af den under 3die Mai d.A. til at undersøge Forholdene mellem
de tre Sundlodserier i Dragør, Helsingør og Kjøbenhavn allernaadigst
nedsatte Commission gjorte Indstillinger.
A.
1) At det med Rettigheden til at gaa ombord som Lods i et fra Kjø
benhavn, Helsingør eller Dragør udgaaende eller der for Anker lig
gende Skib forbliver ved den nu gjældende Regel, at denne Ret
alene tilkommer Lodserne paa vedkommende Station, og dette,
hvad Kjøbenhavn angaar, ogsaa naar Skibet ligger for Anker paa
den ydre Rhed.
2) At derimod Bestemmelserne i Reglementet for Kjøbenhavns Lod
sen af 26de August 1833 § 2 og i Reglement for Helsingørs Lod-
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scri af s.D. § 7 samt Reglement for Dragør Lodseri af 20de Fe
bruar 1832 § 4 forandres derhen, at for Fremtiden den Helsing
ørs og Dragør Lods, der ankommer til Kjøbenhavn med et Skib,
være sig Dampskib eller Seilskib, skal være berettiget til at for
blive ombord og fortsætte Lodsningen, uagtet Skibet er ankret paa
Kjøbenhavns Rhed, dog at dette Ophold, hvis Skibet er ankret paa
den indre Rhed, ikke maa overskride en Tid af 24 Timer efter
Skibets Ankomst paa Inderrheden, da Lodsen efter den Tid har at
forlade Skibet, selv om det er formedelst Uveir og Modvind, at
Reisen ikke kan fortsættes, hvorimod det ikke kommer i Betragt
ning, i hvilken Anledning Skibet har anløbet Kjøbenhavn, og hvilke
Handlinger Skibsføreren foretager sig i den Tid, Skibet henligger
enten paa den indre eller den ydre Rhed. Skal Skibet ind i selve
Havnen, det er: indenfor Toldbodbommen, er Lodsen pligtig til
strax at forlade Skibet.
3) At Lodsen den Tid, han saaledes maa vedblive Lodsningen, er be
rettiget til at lodse Skibet ikke blot videre fremad, men ogsaa til
bage. Den samme Ret tilkommer den kjøbenhavnske Lods, der har
lodset et Skib fra Kjøbenhavn til Helsingør eller Dragør, og det
uden Hensyn til, hvorlænge Skibet der er beliggende paa Rheden,
hvilket ligeledes gjælder, naar en Helsingør Lods har lodset et
Skib til Dragør, eller en Dragør Lods har lodset et Skib til Hel
singør. Som Følge heraf bortfalder den i Slutningen af Aaret 1849
imellem de tre Lodserier indgaaede og af det Kongelige Admirali
tets- og Commissariats Collegium under 18de Januar 1848 bifaldte
Overenskomst om Tilbagelodsning af Dampskibe, hvorimod det
med Hensyn til Tilbagelodsning af Skibe, der ikke af vedkommende
Lods ere lodsede til det Sted, hvorfra de skulle vende tilbage, for
bliver ved de gjældende Bestemmelser.
4) At Lodserne fra Kjøbenhavns, Helsingørs og Dragør Lodserier for
Fremtiden blive lige berettigede til at foretage Lodsninger paa
Strækningen mellem Helsingør og Dragør Sandrevs Tønde, og bort
falder saaledes den i de ovennævnte Paragrapher i Reglementerne
for Kjøbenhavns og Helsingørs Lodserier indeholdte Bestemmelse,
hvorefter Lodserne fra Helsingør og tildels ogsaa Dragør Lodser
have Fortrinsret til at forrette Lodsningen, naar de ankomme
samtidigt med Kjøbenhavns Lodser til Skibe, der i Sundet have
vist Signal efter Lods, saa at herefter den Lods, der ankommer
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først til Skibet med sit Lodsfartøi, er baade berettiget og forplig
tet til at foretage Lodsningen, og at det, forsaavidt Lodser fra de
forskjellige Lodserier ankomme til Skibet samtidigt, beror paa
Skibets Fører, hvem af dem han vil antage som Lods.
5) At ovenstaaende Bestemmelser træde istedetfor Bestemmelserne i
§ 2 i Reglementet for Kjøbenhavns Lodseri af 26de August 1833,
§§ 4 og 7 i Reglementet for Helsingørs Lodseri af samme Dalum
og § 4 i Reglementet for Dragør Lodseri af 20de Februar 1832,
der som Følge heraf ophæves.
B.
1) At de for Sundlodserierne nu gjældende Taxter indtil videre for
blive uforandrede, og har den under A.2. foreslaaede Forandring i
Reglementerne for Kjøbenhavns og Helsingørs Lodserier, resp. §
2 og § 7, ingen Indflydelse paa Betalingen for Lodsningen fra Hel
singør til Dragør eller omvendt, der forbliver den samme som hid
til, uden Hensyn til, at Skibet er ankret paa Kjøbenhavns Rhed og
der forblevet, hvad den ydre Rhed angaar, i hvor lang Tid det end
er, og paa den indre Rhed i den overfor under A.2. fastsatte Tid
af 24 Timer.
2) At forsaavidt der i Taxten for et af Sundlodserierne ikke findes
nogen Bestemmelse om Betalingen for Lodsninger, som dette Lod
seri er berettiget til at foretage, blive Taxtbestemmelserne for de
andre Lodserier at følge, og hvor disse ikke ere aldeles ens, retter
Betalingen sig efter Taxten for Lodseriet paa det Sted, fra hvilket
Lodsningen sker.
3) At det tages under Overveielse, om det ikke maatte være i Lod
seriernes egen Interesse at nedsætte Betalingen for Lodsningen af
Dampskibe, f.Ex. med V4 af den almindelige Taxt, hvorom der
dog bør gives Lodserierne Leilighed til at udtale sig, forinden no
gen Bestemmelse derom tages.

C.
1) At der, saasnart ske kan, foregaar den Forandring i Lodsinspecteurernes Lønning ved de tre Sundlodserier, at de, istedetfor som
nu at nyde IV2 Fastlods Part af Lodsfortjenesten, for Fremtiden
lønnes med visse Procenter af Brutto-Indtægtcrne ved Lodseriet,
og at der ved forefaldende Vacance stræbes hen til, at Inspecteurernes Lønning bliver omtrent ens ved alle tre Sundlodserier.
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2) At der til fuldstændig Opnaaelse af, at Delingen af Lodsfortjene
sten kan ske saaledes, at lige Arbeide giver nærlig lige Løn, tages
under nærmere Overveielse og Behandling et af Overlodsen gjort
Forslag til en saadan Fordeling af Lodserne ved hvert Lodseri, at
Halvdelen af disse bliver Fastlodser, en Fjerdepart Reservelodser
og en Fjerdepart Extralodser, og at den hele Fortjeneste, istedetfor som nu at deles i Fjerdeparter af en Fastlodspart, herefter
deles i Ottendedele, og at Fordelingen af disse sker i et vist for
ethvert Lodseri nærmere bestemt Forhold, saaledes at der i hver
af de tre Lodsklasser dannes flere Afdelinger, med en stigende Forhøielse i Lønnen, afpasset efter denne Deling af Lodsericts Ind
tægter, samt et af Overlodsen under denne Forudsætning ligeledes
gjort Forslag til en anden Ordning af Lodsernes Pensionering.
3) At der, indtil dette, der antages at maatte blive anvendeligt paa
Lodserierne i Almindelighed, kan bringes til Udførelse, tilveiebrin
ges en ligeligere Fordeling af Lodsfortjenesten ved en Forandring
i Antallet af Lodserne, navnlig ved Kjøbenhavns Lodseri, ved en
Forøgelse af Lodserne og ved en anden Fordeling af disse i de tre
Klasser: Fastlodser, Reservelodser og Extralodser, dog at dette
sker successive og saa lempeligt som muligt, for at det ikke skal
indvirke altfor føleligt paa de nuværende Lodsers pecuniære Stil
ling.
Ved at forelægge disse Commissionens Forslag indstillede Marine
ministeren allerunderdanigst, at det maatte behage Deres Majestæt
allernaadigst at bifalde de under A. foreslaaede Bestemmelser og at
bemyndige Ministeriet til derom at udstede Bekjendtgjørelse efter det
allerunderdanigst vedlagte Udkast, og at det ligeledes maatte behage
Deres Majestæt allernaadigst at approbere, at de under B anførte al
lerunderdanigste Indstillingsposter bringes til Lodseriernes Kundskab
gjennem Overlodsen, og at de under C gjorte Forslag tages under nær
mere Prøvelse og derefter bringes til Udførelse af Ministeriet.
Indenrigsministeren [Monrad] bemærkede, at da den foreliggende
Sag havde væsentlig Betydning for flere af de Interesser, hvis Vare
tagelse er henlagt under Indenrigsministeriet, og da der ikke førend
Sagens Foretagelse i Geheime-Statsraadet var givet dette Ministerium
Leilighed til at yttre sig over den, maatte han stille den Begjæring,
at Sagen, forinden endelig allerhøieste Beslutning tages, bliver sendt
til Indenrigsministeriets Erklæring, hvorved der da vil blive Leilighed
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for Ministeriet til at høre forskjellige under samme sorterende Auto
riteter, som det synes urigtigt at forbigaa med Hensyn til denne Sag.
Marineministeren [Bille] yttrede, at da Sagen, som simpelthen
angaaende Forandring i Reglementerne for de Marineministeriet un
derlagte Lodserier, ene og alene hører under dette Ministeriums Res
sort, og da navnligen Handelens og Skibsfartens Interesser havde væ
ret specielt repræsenterede af tvende Medlemmer i den nedsatte Com
mission, havde han ikke troet del nødvendigt at høre Indenrigsmini
steriet, forinden han forelagde Hans Majestæt Sagen. Efter den Maade,
hvorpaa Commissionen havde været sammensat, og efter den omhyg
gelige Drøftelse, som Sagen havde været underkastet, forekom der ham
ikke at kunne være Anledning til at undergive den en ny Behandling,
og han kunde heller ikke se, hvad der skulde kunne komme ud af en
saadan, men naar imidlertid Indenrigsministeren bestemt ønskede, at
Sagen skulde sendes til Indenrigsministeriets Erklæring, inden den
finder sin endelige Afgjørelse, skulde han ikke modsætte sig, at det
sker, idet han dog for dette Tilfælde maatte, forsaavidt der skulde
blive Spørgsmaal om at høre selve de vedkommende Lodserier over
Sagen, udtrykkeligt bemærke, at det paa ingen Maade gik an at lade
disse, hvis Interesser havde været specielt repræsenterede i Commis
sionen af Overlodsen, nu komme til at erklære sig, og at i hvert Fald
en saadan Erklæring kunde ene og alene indhentes igjennem Marine
ministeriet, hvilket Ministerium da paa det bestemteste vilde modsætte
sig saadant.
Efterat Indenrigsministeren [Monrad] yderligere havde urge
ret sit tidligere med Tilføiende, at han var aldeles enig med Marine
ministeren i, at ingen uden denne vilde kunne høre Lodserierne over
Sagen, og efterat Conseilspræsidenten [Hall] havde bemærket, at
skjøndt der saaledes som Commissionen havde været sammensat og
efter den omhyggelige Tagen Hensyn til alle vedkommende Interesser,
der med Føie maatte antages at have fundet Sted, just ikke var syn
derlig Sandsynlighed for, at en fornyet Behandling af Sagen vilde
kunne føre til noget, fandt han det dog naturligt, at, naar et bestemt
Ønske fra Indenrigsministerens Side er blevet fremført om, at Inden
rigsministeriet maa komme til at yttre sig, før Sagen afgjøres, denne
udsættes derefter, behagede det Hans Majestæt allernaadigst at re
solvere, at Indenrigsministeriets Erklæring over Sagen bliver at ind
hente, forinden endelig allerhøieste Beslutning tages.
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Marineministeren [Bille] refererede derefter en allerunderdanigst
Forestilling, hvori indstilles:
1) At det allernaadigst maatte behage Deres Majestæt at bestemme,
at Damp-Kanonbaadene betegnes ved Navne efter de Søofficerer,
som i dette Aarhundredc ere faldne eller døde af Saar, erholdte i
Kamp for Fædrelandet, eller efter andre afdøde, anerkjendt ud
mærkede Officerer i Marinen.
2) At Kanonjolierne erholde Navne efter mindre Byer, Øer, Fjorde
eller Sunde i det danske Monarki.
Hans Majestæt behagede allernaadigst at resolvere i Overensstem
melse med Indstillingerne.
Justitsministeren [Casse] refererede 3 allerunderdanigste Fore
stillinger, hvorved forelægges resp. følgende 3 Lovudkast, nemlig:
1) Udkast til Lov om Fuldbyrdelse i Kongeriget Danmark af Domme
og Kj endelser, af sagte ved svenske Retter, m.m.
2) Udkast til Lov angaaende Brandvæsenet og det nærmest dermed i
Forbindelse staaende Bygningsvæsen paa Landet.
3) Udkast til Lov om Opførelse af en Straffeanstalt for qvindelige
Forbrydere paa Christianshavn og om forskjellige Ombygninger
ved Straffeanstalten paa Christianshavn, i Viborg og ved Horsens
samt om Nedlæggelse af Straffeanstalten i Odense.
I Overensstemmelse med Indstillingerne bleve disse 3 Lovudkast
allerhøist approberede til Forelæggelse for den nu forsamlede Rigs
dag.
Justitsministeren [Casse] refererede dernæst en allerunderdanigst
Forestilling, hvorved forelægges Udkast til Lov om Værnepligt for
Kongeriget Danmark.
Marineministeren [Bille] bemærkede, at han ikke kunde finde det
rigtigt, at der skal gives det indkaldte befarne Mandskab Underholds
penge for den Tid, del er udmønstret i indenrigs Fart.
Justitsministeren [Casse] yttredc, at han navnlig med Hensyn til
det store Baand, der er lagt paa del paagjældende Mandskabs Adgang
til Erhverv, ikke havde troet at burde gaa ind paa at lade Under
holdningspengene bortfalde, og han holdt sig ogsaa overbevist om, at
dette var et af de Punkter, som man i Folkethinget vilde holde paa.
Heller ikke antog han, al den omhandlede Godtgjørelse vilde kunne
løbe op til noget videre betydende.
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Marineministeren [Bille] maatte dog formene, at det vilde blive
ikke saa ubetydeligt, hvad Marineministeriets Udrustningsconto, som
der allerede paahviler saa meget, at man maa værge sig mod enhver
yderligere Bebyrdelse af den, kunde komme til at betale i Underhold
ningspenge.
Hans Majestæt approberede derefter, overensstemmende med Ju
stitsministerens Indstilling, det foreliggende Lovudkast til Forelæg
gelse for den nu forsamlede Rigsdag.
Justitsministeren [Casse] refererede derefter en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Strafformildelse for Henriette Christiane
Marie Candel, P. Asmussens Enke, hvori indstilles, at det maatte be
hage Deres Majestæt allernaadigst at eftergive Henriette Christiane
Marie Candel, P. Asmussens Enke, den hende ved Kjøbenhavns Crimi
nal- og Politirets Dom af Ilte f.M. i Henhold til Forordningen Ilte
April 1840 § 62, Membra 1 og 3 idømte Straf af 1 Aars Forbed
ringshusarbeide, imod at hun hensættes til Fængsel paa Vand og Brød
i 4 Gange 5 Dage.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende Strafformildelse for Dorthe Kirstine Christophersdatter.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at eftergive Arrestantinden Dorthe Kirstine Christophersdatter eller Pedersdatter eller Pedersen, Nielsens Hustru, den
hende ved Kjøbenhavns Criminal- og Politirets Dom af 25de August
d.A. idømte Straf af Forbedringshusarbeide i eet Aar, mod at hun
hensættes i Fængsel paa Vand og Brød i 6 Gange 5 Dage.
Fremdeles refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Tilladelse for Sognepræst Daugaard og
Hustru til at adoptere Carl Frederik Ebeling og Henriette Vilhelmine
Ebeling, hvori indstilles, at det maatte behage Deres Majestæt aller
naadigst at forunde Sognepræst til Grønning og Lem Menigheder John
Daugaard og Hustru Mette Kirstine Daugaard, født Hald, Bevilling til
at adoptere Carl Frederik Ebeling og Henriette Vilhelmine Ebeling,
saaledes at disse anses for deres ægte Børn, føre Familienavnet Dau
gaard og tage Arv efter dem, dog at dennes Størrelse ikke overstiger,
hvad de i Medfør af den gjældende Lovgivning rettelig kunde tillægge
dem ved en testamentarisk Disposition, samt at det forbeholdes Adop-
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tionsforældrene ved Testament end ydermere at indskrænke deres
Arveret.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Sluttelig refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Strafformildelse for Smedesvend Harald
Emil Johansen af Kjøbenhavn.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at Smedesvend Harald Emil Johansen af Kjøbenhavn eftergives den ham ved Kjøbenhavns Kriminal- og Politirets Dom af 21de
f.M. for Tyveri, i Medfør af Forordningen Ilte April 1840 § 13, idømte
Straf af Forbedringshusarbeide i 1 Aar, imod at han hensættes i Fæng
sel paa Vand og Brød i 6 Gange 5 Dage.
Med allerhøieste Tilladelse forlod derpaa Justitsministeren Geheime-Statsraadet, da Forhandlingerne paa Rigsdagen gjorde hans
Nærværelse nødvendig.
Krigsministeren [Thestrup] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende Tugthusfangen I. C. Møgelvangs Overflyttelse til
Forbedringshuset.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at Tugthusfange Jacob Christopher Møgelvang i Anledning
af Allerhøistsammes Fødselsdag overflyttes fra Tugthuset til Forbed
ringshuset.
Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Wolfhagen] refererede en
allerunderdanigst Forestilling angaaende en Ansøgning fra Uhrmager F. Lorentzen af Aabenraa om Meddelelse af Eneret i det danske
Monarki paa Forfærdigelsen af Vognaxler og Hjulbøsninger af den af
ham nærmere angivne Construction.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at der meddeles Uhrmager F. Lorentzen af Aabenraa paa de
for Eneretsbevillinger sædvanlige Vilkaar et allerhøieste Patent for
et Tidsrum af 5 Aar i tre Udfærdigelser resp. for Kongeriget Danmark,
Hertugdømmet Slesvig og Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg paa
Forfærdigelsen af Vognaxler og Hjulbøsninger af den Construction,
han nærmere har angivet.
Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Wolfhagen] refererede en
allerunderdanigst Forestilling angaaende en Ansøgning fra Teglværks
eier I. M. Petersen af Flensborg om Meddelelse af 10 Aars Eneret i
det danske Monarki paa en ny Maade at vinde Harpix, Tjære, Syre og

176

17. OKTOBER 1860

Gas i transportable Apparater samt paa en Forarbeidningsmaade af
Harpix og Tjære til Fernis og Terpentin, m. v.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at der meddeles Teglværkseier I. M. Petersen af Flensborg
paa de for Eneretsbevillinger sædvanlige Vilkaar et allerhøieste Pa
tent for et Tidsrum af 5 Aar i tre Udfærdigelser resp. for Konge
riget Danmark, Hertugdømmet Slesvig og Hertugdømmerne Holsten
og Lauenborg paa Forfærdigelsen af transportable Apparater til tør
Destillation af Harpix, Tjære, Syre og Gas og til Afdampning af Vædsker.
Sluttelig refererede Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Wolfhagen] en allerunderdanigst Forestilling angaaende Formildelse af
den Arrestanterne Johan Ludvig Amelung og Christian August Chri
stiansen for forsætlig Brandstiftelse idømte Livsstraf.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at den Arrestanterne Johan Ludvig Ameldung og Christian
August Christiansen, begge af Løit Kirkeby, ved Dom af Appellations
retten for Hertugdømmet Slesvig af 20de f.M. for forøvet forsætlig
Brandstiftelse idømte Livsstraf eftergives dem, mod at de hensættes
til Arbeide i Tugthuset, Amelung i 4 og Christiansen i 6 Aar.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Raas
løff] referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die
Milderung des wider die Inculpatin Catharina Dorothea Friederike
Benecke aus Hamwarde wegen wiederholten Kindesmordes und we
gen Verheimlichung der Schwangerschaft und heimlicher Geburt eines
nachher todt gefundenen Kindes beschlossenen Todesurtheils.
Übereinstimmend mit dem Anträge geruheten Seine Majestät, die
wider die Catharina Dorothea Friederike Benecke aus Hamwarde
wegen wiederholten Kindesmordes und wegen Verheimlichung der
Schwangerschaft und heimlicher Geburt eines unehelichen nachher
todt gefundenen Kindes von dem holstein-lauenburgischen Oberappel
lationsgericht beschlossene Todesstrafe aus allerhöchster Gnade bis
auf lebenswierige Zuchthausstrafe zu mildern, mit der Bestimmung
jedoch, dass diese Milderung der Inculpatin erst nach Verkündigung
des Todesurtheils zu eröffnen sei.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Raas
løff] referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die
Herabsetzung einer wider den Inculpaten Paul Friedrich Wieck aus
Schönhorst wegen nach bereits erlittener Strafe des dritten Diebstahls
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abermals begangenen Entwendung beschlossenen 2jährigen Zuchthaus
strafe, indem er allerunterthänigst beantragte, ob nicht die von dem
holstein-lauenburgischen Oberappelationsgerichte wider den Inculpaten Paul Friedrich Wieck aus Schönhorst wegen nach bereits erlitte
ner Strafe des dritten Diebstahls begangener Entwendung beschlos
sene 2jährige Zuchthausstrafe aus allerhöchster Gnade in eine 6 mal
5 tägige Gefängnisstrafe bei Wasser und Brot zu verwandeln sein
möchte, mit der Bestimmung jedoch, dass diese Strafmilderung dem
Inculpaten erst nach Publication des von dem Oberappellationsgericht
beschlossenen Slraferkenntnisses zu eröffnen sei.
Seine Majestät genehmigten allerhöchst diesen Antrag, jedoch dass
die Strafe auf eine 3 mal 5 tägige Gegängnisstrafe bei Wasser und
Brot herabzusetzen sei.
Ferner referirte der Minister für die Herzogthümer Holstein und
Lauenburg [Raasløff] eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend
die Ausschreibung eines Beitrages zur allgemeinen Deichkasse des Herzogthums Holstein.
In Übereinstimmung mit dem Anträge geruheten Seine Majestät,
das Ministerium allergnädigst zu autorisiren, zur Ausschreibung ei
nes Beitrages zur allgemeinen Deichkasse von 2 Sch. à Demath und
5 Sch. à Morgen ein zugleich die Verwendung der zuletzt erhobenen
Beiträge bekannt machendes Patent nach Maassgabe des der referirten
Vorstellung angeschlossenen Entwurfs zu erlassen.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Raas
løff] referirte darauf eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend
ein Gesuch des Fabrikbesitzers C. Platzmann in Glückstadt, Namens
und im Auftrage des Baumeisters Fr. Hoffmann zu Berlin und des
Stadtbauraths A. Licht zu Danzig um Ertheilung eines Einführungs
patents für ringförmige Brennöfen zum immerwährenden Betriebe
beim Brennen von Ziegeln, Kalksteinen, Cement, etc.
Übereinstimmend mit dem Anträge geruheten Seine Majestät, dem
Baumeister F. B. Hoffmann in Berlin und dem Stadtbaurath A. Licht
in Danzig auf 5 Jahre ein Patent für die ganze Monarchie mit Aus
nahme von Island und den Färöern, wie auch der dänischen Colonien,
auf die ausschliessliche Errichtung von ringförmigen Brennöfen zum
immerwährenden Betriebe beim Brennen von Ziegeln, Kalksteinen,
Cement, pp., nach der von ihnen angegebenen Construction allergnä
digst zu verleihen.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Raas12
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løff] referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend ein Ge
such des 3/4 Hufners Johann Hinrich Hartwig Wieck aus Osterrönfeldt um Erlass einer wegen thätlicher Widersetzlichkeit gegen einen
in Function begriffenen Polizeidiener wider ihn erkannten 5 tägigen
Gefängnisstrafe bei Wasser und Brot, event. Verwandlung dieser
Strafe in eine Geldbusse.
In Übereinstimmung mit dem Anträge geruheten Seine Majestät,
die unterm 14ten Juli d.J. von dem Magistrate der Stadt Rendsburg
wider den s/4 Hufner Johann Hinrich Hartwig Wieck aus Osterrönfeldt wegen thätlicher Widersetzlichkeit gegen einen in Function be
griffenen Polizeidiener erkannte 5 tägige Gefängnisstrafe bei Wasser
und Brot aus allerhöchster Gnade in eine Brüche von 25 Rt. R.M. zu
verwandeln.
Schliesslich referirte der Minister für die Herzogthümer Holstein
und Lauenburg [Raasløff] eine allerunterthänigste Vorstellung be
treffend ein Gesuch des Schleifers Johann Peter Dohse zu Muggesfelde
um Erlass einer wegen Widersetzlichkeit gegen einen Gerichtsdiener
wider ihn erkannten 24 tägigen Gefängnisstrafe bei gewöhnlicher Ge
fangenkost, indem er allerunterthänigst beantragte, ob nicht die wider
den Schleifer Johann Peter Dohse zu Muggesfelde unter dem 17ten
August d.J. wegen Widersetzlichkeit gegen den Gerichtsdiener Selek
von dem Muggesfelder Justitiariat erkannte 24 tägige Gefängnisstrafe
bei gewöhnlicher Gefangenkost aus allerhöchster Gnade auf eine 12
tägige Gefängnisstrafe bei gewöhnlicher Gefangenkost herabzusetzen
sein möchte.
Seine Majestät geruhten allergnädigst die Strafe auf eine 6 tägige
Gefängnisstrafe bei gewöhnlicher Gefangenkost herabzusetzen.
Indenrigsministeren [Monrad] refererede derefter to allerunder
danigste Forestillinger, hvorved forelægges resp. Forslag til Lov om
Tillægsbevilling for Finantsaaret 1859-60 og Forslag til Lov om Til
lægsbevilling for Finantsaaret 1860-61.
I Overensstemmelse med Indstillingerne bleve begge disse Lovfor
slag allerhøist approberede til Forelæggelse for den nu forsamlede
Rigsdag.
Hans Majestæt hævede derpaa Geheime-Statsraads-Mødet.
J. Liebe.
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Møde i geheimestatsrâdet søndag d. 11. november 1860.

Aar 1860, Søndagen den Ilte November, var det Geheime-Statsraad
forsamlet paa Christiansborg Slot under Hans Majestæt Kongens al
lerhøieste Præsidium. Hans Kongelige Høihed Arveprindsen var fra
værende.
Krigsministeren [Thestrup] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende en ved 15de Infanteribataillon i Helsingør den 19de
October afsagt Krigsretsdom, ved hvilken Premierlieutenant af Ba
taillonen E. F. A. G. Baron v. Pechlin for Myndigheds Misbrug er
anset med 1 Maaneds Fæstningsarrest i første Grad.
I Overensstemmelse med Krigsministerens Indstilling resolverede
Hans Majestæt, at Krigsretsdommen forsynes med følgende allerhøie
ste Paategning: >Vi ville allernaadigst, at den ved Stabskrigsrettens
Dom ikjendte Straf forandres til Vagtarrest i tre Uger«.
Efter allerhøieste Befaling refererede Krigsministeren [Thestrup]
dernæst en, i Anledning af en til Hans Majestæt Kongen indgiven al
lerunderdanigst Ansøgning fra forhenværende Premierlieutenant ved
det daværende 1ste Dragonregiment Huno Holstein om at meddeles
Afsked i Naade af Krigstjenesten, afgiven allerunderdanigst Betænk
ning, der gaar ud paa, at der ikke findes Grund til at bevilge det An
søgte.
Hans Majestæt Kongen bemærkede, at Holstein havde været hos
Allerhøistsamme paa Glücksborg og overleveret Ansøgningen, ved hvil
ken Leilighed han havde sagt Hans Majestæt, at Fyrsten af Waldeck
havde udnævnt ham til Bade-Intendant, men at hans Ansættelse
mødte Vanskeligheder, fordi han ikke havde nogen Afsked i Naade.
Da nu Hans Majestæt fra tidligere Tid havde specielt Kjendskab til
Holstein og var særdeles naadig stemt for ham, maatte Allerhøistsam
me meget ønske at komme ham til Hjælp ved at bevilge hans An
søgning.
Krigsministeren [Thestrup] maatte bemærke, at han med Hensyn
til den foreliggende Sag var vanskeligere stillet end alle hans Colleger,
forsaavidt han nemlig havde været Medlem af to Overkrigscommissioner, der havde dømt to forhenværende Officerer, som havde gjort
sig skyldige i samme Brøde som Holstein, til at miste Livet, hvilken
Straf for den enes Vedkommende kun var bleven formildet til Tugt
husstraf.
12*
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Conseilspræsidenten [Hall] yttrede, at det vilde forekomme ham
noget uheldigt, om der blev givet Holstein Afsked i Naade af Krigs
tjenesten, da deri, naar henses til, at det er paa Grund af hans Del
tagelse i Oprøret, at han er kommen til at udtræde af Tjenesten,
syntes at maatte ligget noget selvmodsigende. Det forekom ogsaa
Conseilspræsidenten at ville være en noget farlig Vei at komme ind
paa, forsaavidt, naar først Holsteins Ansøgning blev bevilget, andre,
som vare i samme Tilfælde som han, kom med lignende Ansøgninger;
og Conseilspræsidenten skulde derfor i det hele finde det ønskeligt,
om der maatte kunne findes nogen anden Maade, hvorpaa der, over
ensstemmende med Hans Majestæts Ønske, kunde virkes for Supplicanlens Fremtids Vel.
Hans Kgl. Høihed Prindsen til Danmark skulde blot bemærke,
at naar mange civile Embedsmænd slet ikke vare bievne straffede for
deres Forhold i den paagjældende Periode, medens de militære havde
lidt under at være undtagne fra Amnesti, forekom det ham, at der i
det foreliggende Tilfælde ikke kunde være noget særdeles iveien for,
naar Hans Majestæt specielt interesserede sig for den paagjældende,
at give ham Afsked i Naade, efter at han allerede tidligere er bleven
amnesteret.
Marineministeren [Bille] maatte bemærke, at efter alt hvad forelaa, det ikke lod sig gjøre at sammenligne de militære med Civilembedsmændene i den omhandlede Henseende, og han troede med Con
seilspræsidenten, at man, hvis den ansøgte Afsked i Naade meddeltes,
vilde derved blive bragt ind paa en farlig Vei, da mange vilde be
gjære det samme.
Finantsministeren [Fenger] maatte ogsaa ønske, at man søgte at
finde en anden Form, hvorunder der kunde virkes for Supplicanten
end den at give ham Afsked i Naade.
Ministeren for Slesvig [Wolfhagen] fandt, at det, førend nogen
endelig Afgjørelse toges, først burde nærmere eftervises af Suppli
canten, at han virkelig har Udsigt til en saadan Ansættelse som af
ham for Hans Majestæt paaberaabt, da det jo dog er denne Ansæt
telse, der skulde være Motivet til at bevilge Ansøgningen; og det vilde
da saa senere kunne blive gjort til Gjenstand for Overvejelse, om der
ikke kunde findes en Form, hvorved maaske, uden at udtrykkeligt den
Vending brugtes: at give Afsked i Naade, det samme vilde kunne opnaas for den paagjældende.
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Indenrigsministeren [Monrad] fandt, at det vanskelige ved Sagen
er, at det, naar der nu gives Afsked i Naade, er ligesom at erklære,
at Oprøret igrunden har været berettiget, og med denne Bemærkning
skulde han tiltræde det af Ministeren for Hertugdømmet Slesvig foreslaaede.
Hans Majestæt Kongen resolverede derefter allernaadigst, at for
inden endelig allerhøieste Bestemmelse tages, maa Supplicanten først
eftervise, at han virkelig har Udsigt til en saadan Ansættelse som af
ham paaberaabt, hvorom det fornødne vil være at tilkjendegive ham.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Raas
løff] referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend das
Gesuch des zufolge Allerhöchsten Patents vom 29sten März 1852 von
der Amnestie ausgeschlossenen früheren Obristlieutenants Fabricius
um die Erlaubnis sich temporair in den Königlichen Ländern aufhalten
zu dürfen.
In Übereinstimmung mit dem Anträge geruheten Seine Majestät,
dem in Gemässheit des allerhöchsten Patents vom 29sten März 1852
von der Amnestie ausgeschlossenen früheren Obristlieutenants Fabri
cius allergnädigst zu gestatten, sich behufs einer in Familienangele
genheiten nach der Stadt Plön vorzunehmenden Reise während der
Zeit von 14 Tagen in dem Herzogthum Holstein aufzuhalten, mit der
Bestimmung jedoch, dass derselbe nach Ablauf dieser Zeit die dä
nische Monarchie sofort wiederum zu verlassen habe.
Ferner referirte der Minister für die Herzogthümer Holstein und
Lauenburg [Raasløff] eine allerunterthänigste Vorstellung be
treffend das Gesuch des Drechslers Nicolaus Pahsenau in Kiel, katho
lischer Confession, und der Auguste Sophie Friedericke Bandholz da
selbst, lutherischer Confession, um allerhöchste Concession zur Ein
gehung der Ehe mit einander unter Dispensation von den Vorschrif
ten der Verordnung vom lOten Januar 1857.
Übereinstimmend mit dem Anträge geruheten Seine Majestät, al
lergnädigst zu genehmigen, dass bei Ertheilung der Concession für
den Drechsler Nicolaus Pahsenau in Kiel, katholischer Religion, zur
Eingehung einer Ehe mit Auguste Sophie Friedericke Bandholz, lu
therischer Religion, von der durch die Verordnung vom lOten Januar
1857 vorgeschriebenen Verpflichtung vor ihrer Copulation eine Ver
sicherung abzugeben, ihre etwanigen Kinder beiderlei Geschlechts aus
dieser Ehe von einem evangelisch lutherischen Prediger taufen lassen
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und in der evangelisch lutherischen Lehre auferziehen zu wollen, liberirt bleiben.
Indenrigsministeren [Monrad] refererede 4 allerunderdanigste Fo
restillinger, hvorved resp. følgende 4 af Rigsdagen vedtagne Love fore
lægges til allerhøieste Stadfæstelse, nemlig:
1) Lov angaaende Ophævelsen af den til den saakaldte Krogaard i
Nordby paa Øen Fanø knyttede Eneret til Værtshushold og Handel
med Drikkevarer i Nordby Sogn.
2) Lov angaaende Ophævelse af de ved Plakat af 1ste Marts 1814
foreskrevne Indbetalinger til Statskassen for Bevilling som Mæg
ler m.v.
3) Lov indeholdende nogle Forandringer i § 2 i Loven af 26de Marts
1852 angaaende Redningsvæsenet paa de danske Kyster.
4) Lov angaaende Afhændelsen af Humlebæk Havn.
I Overensstemmelse med Indstillingerne bleve alle disse 4 Love
allerhøist sanctionerede af Hans Majestæt.
Fremdeles refererede Indenrigsministeren [Monrad] 2 allerunder
danigste Forestillinger, hvorved følgende tvende Lovudkast forelæg
ges til allerhøieste Approbation :
1) Udkast til Lov om en forandret Inddeling af Handelsvægten i Kon
geriget Danmark.
2) Udkast til Lov hvorved Forordningen 26de November 1768 og Kon
gelig Resolution Ilte August 1818 angaaende indenlandsk fabri
kerede Kobber- og Messingvarers Forhandling i Danmark ophæ
ves, m.v.
Overensstemmende med Indstillingerne bleve begge disse Lovud
kast allerhøist approberede til Forelæggelse for Rigsdagen.
Videre refererede Indenrigsministeren [Monrad] en allerunderda
nigst Forestilling, hvori indstilles, at det maatte behage Deres Maje
stæt allernaadigst at forunde Kunslfyrværker Gaetano Amici af Fre
deriksberg 3 Aars Eneret i det danske Monarchi, med Undtagelse af
Bilandene Island og Færøerne samt de danske Kolonier, paa Forfærdigelsen af de af ham angivne saakaldte Stranguleringsmaskiner □: Me
kanismer til Afsnøring af forskjellige større og mindre Rakethylstre.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Sluttelig refererede Indenrigsministeren [Monrad] en allerunder
danigst Forestilling, hvori indstilles, at Deres Majestæt maatte be
hage allernaadigst at forunde G. B. Arnold af New York 5 Aars Ene-
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ret i det danske Monarki, med Undtagelse af Bilandene Island og
Færøerne samt de danske Kolonier paa Forfærdigelsen af den af ham
angivne Maskine og Mekanismer til at lægge Tøi i Læg og at sy disse.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Der Finanzminister [Fenger] referirte eine allerunterthänigste
Vorstellung betreffend eine Modification der Bestimmungen der aller
höchsten Resolution vom 5ten Februar 1845 betreffend die Zollgrenze
zwischen Altona und Ottensen.
In Übereinstimmung mit dem Anträge geruheten Seine Majestät,
die Bestimmungen der allerhöchsten Resolution vom 5ten Februar
1845 betreffend die Zollgrenze zwischen Altona und Ottensen dahin
zu modificiren, dass der von der Stadt Altona an die Besitzer der
Wittgreffschen Kalkbrennerei in Neumühlen zu verkaufende, zwischen
dieser Kalkbrennerei und dem Strandwege belegene Theil des Altonaer
Elbuferlandes nach erfolgtem Verkauf in die Zolllinie eingeschlossen
wird, sowie das Finanzministerium allerhöchst zu ermächtigen, das
in dieser Beziehung Erforderliche weiter zu veranlassen.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Benaadning for forskjellige Straf fanger.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede Hans Majestæt al
lernaadigst at eftergive Tugthusfangerne Anders Knudsen, Hans Chri
stiansen og Peter Nielsen Eiby, Forbedringshusfangerne Søren Rygaard og Frederik Smidt Hansteen samt Tugthusfangerne Thomas
Christian Klammerhede og Peder Knudsen Nøttrup den resterende
Del af de dem idømte Straffe.
Justitsministeren [Casse] refererede dernæst en allerunderdanigst
Forestilling angaaende Strafformildelse for Fæstegaardmand Hans
Andersen Skomager af Veiringe.
Overensstemmende med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at eftergive Gaardmand Hans Andersen Skomager af
Veiringe den ham ved Stubbekjøbing Herreds Extrarets Dom af 29de
August d.A. for Mened i Medfør af Forordningen 15de April 1840 § 1
tilfundne Straf af Forbedringshusarbeide i 4 Aar, imod at han hen
sættes til simpelt Fængsel i 3 Maaneder.
Fremdeles refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Strafformildelse for forhenværende Kjøbmand Ludvig Aarsleffs Hustru Julie Aarsleff, født Meyer af Nyborg
og Hestehandler Anders Petersen af Aalykke, hvori indstilles, at He-
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stehandler Anders Petersen af Aalykke, der ved Nyborg Kjøbstads
Extrarets Dom af 25de August d.A. for at have afgivet falsk Forkla
ring for Retten er anset med Fængsel paa Vand og Brød i 3 Gange
5 Dage, og forhenværende Kjøbmand Ludvig Aarsleffs Hustru Julie
Aarsleff, født Meyer af Nyborg, der ved samme Dom for Ligegyldighed
og Mangel paa Opmærksomhed ved Erhvervelsen af forskjellige Kjøb
mand Gandrup paa ulovlig Maade fravendte Varer er anset med Straf
af Fængsel i 14 Dage, allernaadigst maa eftergives de dem idømte
Straffe imod, at de erlægge, førstnævnte en Mulkt af 25 Rd. og sidst
nævnte en Mulkt af 20 Rd. til Nyborg Kjøbstads Fattigkasse.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede derefter en allerunderdanigst
Forestilling angaaende Strafformildelse for Indsidder Niels Larsen af
Næsby Mark.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede Hans Majestæt al
lernaadigst at nedsætte den Indsidder Niels Larsen af Næsby Mark
ved Høiesteretsdom af 4de August sidstleden i Henhold til Forordnin
gen Ilte April 1840 § 15 jvfr. §§ 21 og 12, Membrum 1, idømte Straf
af 5 Aars Forbedringshusarbeide til lige Straf i 2 Aar.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Husmand Christen Sørensen
af Hadsten, hvori indstilles, at Husmand Christen Sørensen af Had
sten allernaadigst maa eftergives den ham ved Høiesteretsdom af 4de
d.M. for Falsk, i Medfør af Forordningen Ilte April 1840 § 62, 1ste
og 3die Membrum, sammenholdt med § 64, ifundne Straf af Forbed
ringshusarbeide i 8 Maaneder, imod at han hensættes i Fængsel paa
Vand og Brød i 6 X 5 Dage.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede derefter en allerunderdanigst
Forestilling angaaende Straf Eftergivelse for Gaardmand Niels Chri
stensen Glad.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at den Gaardmand Niels Christensen Glad af Gandrup ved
Kjær Herreds Extrarets Dom af 28de Juli d.A. for voldeligt Forhold
imod hans Hustru Marie Larsdatter tilfundne Straf af simpelt Fæng
sel paa sædvanlig Fangekost i 20 Dage eftergives ham, imod at han
udreder samtlige af Undersøgelsen og Aktionen imod ham og hans
Søn Niels Christian Nielsen flydende Omkostninger.
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Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Tilladelse for Indsidder Jens Hansen af KirkeHvalsøe til at indgaa nyt Ægteskab navnlig med Ane Margrethe
Carlsdatter, uanset at han med hende har gjort sig skyldig i Hor.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at der meddeles Indsidder Jens Hansen af Kirke-Hvalsøe,
hvis Ægteskab med Ane Kirstine Andersdatter ved allerhøieste Be
villing af 7de Januar 1860 er fuldstændigt ophævet, Tilladelse til at
indgaa nyt Ægteskab navnlig ogsaa med Ane Margrethe Carlsdatter,
uanset at han med hende har gjort sig skyldig i Hor.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Tilladelse for Johannes Sørensens fraskilte Hu
stru Ane Else Thomasdatter til at indgaa nyt Ægteskab, navnlig ogsaa
med Peder Nielsen, med hvem hun har bedrevet Hor.
I Overensstemmelse med Indstillingen tillod Hans Majestæt aller
naadigst, at Ane Else Thomasdatter af Ris, hvis Ægteskab med Jo
hannes Sørensen af Langskov er fuldstændig ophævet ved allerhøie
ste Bevilling af 7de December 1858, maa indgaa nyt Ægteskab, navn
lig ogsaa med Tjenestekarl Peder Nielsen af Ris Mark, uanset at hun
med ham har bedrevet Hor.
Sluttelig refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Althingets Petition betræffende den saakaldtc Skats Opkrævelse paa Island.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at bifalde, at det, i Anledning af indbemeldte Petition
fra Althinget, paalægges samtlige Amtmænd paa Island at indskjærpe
de dem underordnede Sysselmænd, at de holde sig de tidligere af Re
gjeringen til forskjellige Tider, og navnlig ved Rentekammerskrivelse
af 28de April 1832 foreskrevne Bestemmelser angaaende Skattens Op
krævning efterrettelige, samt at der i den allernaadigste Bekjendtgjørelse, som i sin Tid vil blive udfærdiget til Althinget i Anledning af
dets Betænkninger og Petitioner i Aaret 1859, maa blive givet Thinget
Besked om den saaledes trufne Foranstaltning.
Efter Hans Majestæts allerhøieste Befaling oplæste derefter Ju
stitsministeren [Casse] et ham igjennem Conseilspræsidenten, for at
nævnes i det Geheime-Statsraad, indhændiget, af Høiesteret ved dens
Justitiarius Hans Majestæt overleveret allerunderdanigst Andra
gende, hvori Retten i Anledning af Etatsraad A. F. Kriegers Udnævn-
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else til Assessor i Høiesteret saaledes, at han, efter sin Anciennetet
som extraordinær Assessor i Retten, tager Sæde umiddelbart foran
Assessor A. C. Meyer, har fundet sig opfordret og forpligtet til aller
underdanigst at udtale sig for Hans Majestæt.
Efter at have oplæst Andragendet bemærkede Justitsministeren, at
han troede, at der ligger til Grund for Andragendet en hel Del For
udsætninger, som ganske vist ere feile. Den første feilagtige Forud
sætning er saaledes den, at Høiesteret skulde paa nogen Maade være
berettiget til at binde Hans Majestæt i den Maade, hvorpaa Allerhøistsamme besætter Embeder. Det kan ikke bestaa med Hans Majestæts
Prærogativ, og det er derfor noget overraskende, naar Høiesteret i
Andragendet siger, at den ikke finder sig foranlediget til »at andrage
paa en Forandring af den allerede afgivne allerhøieste Resolution.«
Den anden feile Forudsætning, som ligger til Grund for Andragendet,
er den, at der skulde tilkomme Høiesterets Assessorer en Ret til uden
videre at rykke op, naar en Plads i Retten bliver ledig. Høiesteret erkjender selv, at der ikke er noget Lovbud, som hjemler den en saadan
Ret, men den henholder sig til, hvad der har været sædvanligt. Det
kan imidlertid ikke tænkes, at en Rets Medlemmer skulde være saa
ledes berettigede til at rykke op i samme Øieblik, en Plads bliver
vacant; dette er en aldeles urigtig Opfatning fra Høiesterets Side, der
er ikke noget, som kan tale til Støtte for den, og der maatte en ud
trykkelig Lovbestemmelse til, for at Hans Majestæt skulde i den paa
gjældende Henseende være skilt fra det ham tilkommende Prægogativ.
Det er saaledes ganske vist kun en Fiction, som Høiesteret har opstil
let. Ved Siden deraf har Retten paaberaabt sig nogle Grunde, som
synes at maatte gaa i modsat Retning. Naar det saaledes siges, at der
ved, at et Medlem, istedetfor at indtræde som yngste Tilforordnet,
strax rykker op i en af de høiere Pladser, den byrdefuldere Deltagelse
i Forretningerne vedbliver at hvile paa de tilforordnede, der allerede
i længere Tid have baaret samme, saa kan det ikke nægtes, at naar
det kom til at gaa ufravigeligt, som Høiesteret vil, saaledes at ved
Vacance den udtraadtes Eftermænd umiddelbart rykke op i de høiere
Pladser, vilde det være meget bekvemmere for Rettens Medlemmer,
men den Grund, som hentes derfra, kan ikke andet end saameget mere
overraske, som Høiesteret selv erhj ender, at det med Hensyn til Vo
teringens Gang og Udfald har stor Betydning, hvem der kommer til at
indtage navnlig de høiere Pladser i Retten. Det er ganske vist, og
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derpaa havde Justitsministeren ogsaa lagt særdeles Vægt i sin om
Etatsraad Kriegers Udnævnelse nedlagte allerunderdanigste Forestil
ling, at det er af stor Betydning, at der er dygtige Mænd paa de høiere
Pladser i Høiesteret, og derfor er det netop af stor Vigtighed, at der
der bliver bragt dygtige Kræfter ind; der kan være Perioder, hvor
nogle af Høiesteretsassessorerne kunne siges at staa tilbage for an
dre, og Justitsministeren holdt sig overbevist om, at der ikke vilde
være vel sørget for Hans Majestæts Tjeneste, hvis det blev slaaet fast,
som Høiesteret vilde, at der altid skulde finde en umiddelbar Opryk
ning Sted. Høiesteret har lagt stor Vægt paa Forholdet med Hensyn
til extraordinære Assessorer i Retten og fremhævet, at hidtil i Til
fælde, hvor den paagjældende, der beskikkedes til ordinær Assessor i
Høiesteret, tidligere havde været beskikket til extraordinær Assessor
i Retten, er Udnævnelsen til extraordinær Assessor ikke antaget at
kunne hjemle Indtrædelse efter Ancienniteten som saadan. Høiesteret
anfører ikkun eet Exempel, som nu ligger et halvhundrede Aar til
bage; men dette er da ogsaa det eneste Exempel, der haves paa, at
nogen, der tidligere var extraordinær Assessor, er bleven beskikket til
ordinær Assessor i Høiesteret, og det var under andre Forhold end nu,
idet dengang Pladsen i Retten havde afgjort Indflydelse paa Gagerin
gen. Ganske anderledes stiller det sig, naar som nu Gageringen er
aldeles uafhængig af Assessorernes Nummer i Rækkefølgen. Naar der
i Andragendet tales om de Reservationer, hvorved der samtidig med
ens Beskikkelse til Assessor i Høiesteret er forbeholdt nogen Ancien
nitet foran ham, og da navnlig ogsaa om den Reservation af Ancien
nitet, der var bleven given Justitsministeren selv, saa er den Maade,
hvorpaa Høiesteret tager dette, knyttet til den samme feile Forudsæt
ning, som Justitsministeren allerede tidligere havde berørt, at Hans
Majestæt skulde være bunden i Henseende til Besættelsen af Pladserne
i Høiesteret; ligesom Hans Majestæt i sin Tid reserverede Justitsmi
nisteren Anciennetet foran den, som dengang beskikkedes til Assessor
i Høiesteret, saaledes vil det ogsaa staa til Hans Majestæt at sætte
ind foran ham i Retten saamange, som det skal være.
Efter alt, hvad Justitsministeren havde anført, troede han, at den
Maade, hvorpaa Høiesteret havde villet argumentere for sit Andra
gende, var fra først til sidst af den Natur, at den mangler tilstrække
lig Grundvold. Derfor havde det været en Tilfredsstillelse for ham at
se, at Høiesteret betragter, hvad der i det omhandlede Tilfælde er
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sket »som exceptionelt«; videre end at det skulde være exceptionelt,
har ingen tænkt at gaa.
Sluttelig bemærkede Justitsministeren, at han havde tænkt sig, at
hvad der i Anledning af det foreliggende Andragende kunde være at
gjøre, var, uden at give noget Svar, alene at tage Andragendet til Ef
terretning.
Hans Majestæt Kongen yttrede, at der syntes Allerhøistsamme at
indeholdes i Andragendet en Slags Forvaring, og Hans Majestæt fandt
derfor, at Høiesteret burde have et Svar for at blive tilkjendegivet,
at Allerhøistsammes Prærogativ med Hensyn til Besættelsen af Em
beder ikke er hævet, og at Allerhøistsamme nu som før har Myndig
hed til at besætte Pladserne i Høiesteret, som Allerhøistsamme finder
for godt.
Justitsministeren [Casse] bemærkede, at hans første Tanke, som
han ogsaa strax havde udtalt for Conseilspræsidenten, da denne le
verede ham Høiesterets Andragende, var den, at der burde svares, at
Hans Majestæt vilde vide til enhver Tid, i Medhold af Allerhøistsam
mes Prærogativ, at tage i hvert forekomende Tilfælde den Bestem
melse med Hensyn til Besættelsen af Pladserne i Høiesteret, som Al
lerhøistsamme finder at være den rigtige. Højesteret havde ogsaa fuld
delig fortjent en saadan Tilkjendegivelse, men da denne, selv hvis
Hans Majestæt i den mildeste Form meddelte den, vilde for Høiesteret
være en særdeles streng Tilrettevisning, havde han, af Veneration for
Høiesteret, troet, at man kunde undlade at give noget Svar, og han
vilde betragte det som en Naadessag, at Hans Majestæt vilde bifalde,
at intet videre sker.
Conseilspræsidenten [Hall] yttrede, at det vistnok forekom ham
at være i flere Henseender en særdeles extraordinær Maade, hvorpaa
Høiesteret ved nærværende Ledighed var optraadt, navnlig ogsaa forsaavidt man med Andragendet, der jo i det hele, som udgaaet fra
Høiesteret, har et ganske besynderligt Tilsnit, ikke var gaaet igjennem Justitsministeriet, men direkte til Hans Majestæt. Imidlertid
vilde en formelig Tilrettevisning til Landets høieste Ret for Tilside
sættelse af Hensyn, som den fremfor nogen skulde tage, blive en sær
deles alvorlig Sag, og naar man ikke vilde indskrænke sig til at følge
Justitsministerens Forslag, hvorefter jo Andragendet vilde blive lagt
hen, kunde man derfor maaske, just da Andragendet er direkte over
leveret Hans Majestæt af Højesterets Justitiarius, vælge den Vei, hvis
det saaledes maatte vinde Allerhøistsammes Bifald, at Hans Majestæt
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mundtlig vilde tilkjendegive Justiarius den af Allerhøistsamme nys
udtalte Anskuelse.
Hans Majestæt Kongen maatte holde for, at der blev svaret skrift
ligt, men dette kunde Allerhøistsamme jo gjøre igjennem Kabinettet.
Finantsministeren [Fenger] maatte dog være af den Formening,
at dette ikke vilde være heldigt, og at, naar der skulde svares paa
Andragendet, Svaret da maatte gaa igjennem Justitsministeriet.
Indenrigsministeren [Monrad] fremhævede det uheldige i, om
der ved at svare paa det foreliggende Andragende skulde gives Anled
ning til Conflikter med Høiesteret, naar denne anser sig beføiet til
selv at raade over Oprykningen i Pladserne i Retten, saaledes at i det
Øieblik, en Plads bliver ledig, rykker den næste af Rettens Medlemmer
op i den. Man har jo søgt at give Høiesteret en saa selvstændig og
uafhængig Stilling og udstyret den med saa stor en Myndighed, at
naar Høiesteret og Administrationen opfatte saadant et Spørgsmaal
paa forskjellig Maade, vil det, naar der opstaar Conflikt, ikke være
saa ganske let at løse den. Indenrigsminisleren havde selv været med
i sin Tid at tilraade Indstillingen til Hans Majestæt om Etatsraad
Krieger, hvad det her omhandlede specielle Punkt angik, men han
maatte tilstaa, at det nu stod for ham som noget tvivlsomt, om han
vilde have kunnet det, hvis hvad der nu er fremkommet havde ligget
for.
Justitsministeren [Casse] maatte, ihvormeget han end vilde stem
me for, at Høiesteret maa ved nærværende Leilighed behandles med
Skaansel, bemærke, at Høiesterets Uafhængighed dog ikke er større,
end at den skal være undergiven de Bestemmelser, som det tilkommer
Kongen at give. Indenrigsministerens Opfattelse vilde lede til, at Hans
Majestæt var uberettiget til, naar nogen bliver sat ind i Høiesteret,
at meddele en anden et Anciennetets-Forbehold. En saadan afsluttet
Corporation er Høiesteret tilvisse ikke.
Indenrigsministeren [Monrad] bemærkede, at der er en væsentlig
Forskjel paa at sætte nogen ind i Høiesteret foran Assessorer, som
ellers skulde have rykket op, og paa med det samme, at en Udnævn
else til Høiesteretsassessor sker, at give en anden et AnciennitetsForbehold, thi her sker ingen Forandring i den paagjældendes person
lige Stilling, efterat han er kommen ind i Retten; og det er netop det,
der med Hensyn til Rettens Selvstændighed og Uafhængighed ligeoverfor Administrationen har sin Betydning, at der ikke udvendigt
fra eller administrativt kan, efterat en er kommen ind i Høiesteret,
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enten paa den ene eller paa den anden Maade røres ved hans Stilling.
Conseilspræsidenten [Hall] skulde blot yderligere bemærke, at
medens man vistnok maa fastholde de Prærogativer, som Høiesteret
har, maa man ligesaa bestemt afværge, at Retten tillader sig at op
træde paa en Maade, hvorved der gaas ud over disse; og hvad det
angik, at naar en Plads i Høiesteret blev ledig, skulde den strax med
det samme være besat ved, at den næste Høiesteretsassessor rykkede
op i den, da var dette jo noget, som mangler al Hjemmel.
Efterat endnu Ministeren for Hertugdømmerne Holsten og Lauen
borg [Raasløff] havde yttret, at det, saaledes som Sagen laa for og
med Hensyn til den Stilling, Høiesteret indtager, forekom ham ønske
ligt, at Svaret paa Rettens Andragende ikke kom til at gaa igjennem
Justitsministeriet, men igjennem Kabinettet, og efterat Conseilspræ
sidenten [Hall] havde bemærket, at han heller ikke egentlig kunde
finde noget derimod, og at det, efter den Maade, hvorpaa Andragendet
var kommet til Hans Majestæt, maaske kunde være det rigtigste at
vælge den af den holstenske Minister nævnte Vei, behagede det Hans
Majestæt Kongen allernaadigst at resolvere, at Allerhøistsamme vilde
igjennem sit Kabinet tilkjendegive Justitiarius i Høiesteret, at Aller
høistsamme ikke havde villet undlade, uagtet ved Indgivelsen af det
foreliggende Andragende ikke den rette Vei var fulgt, at opfylde det i
Andragendet udtalte Ønske om, at Sagen maatte blive forelagt i det
Geheime-Statsraad, men at Hans Majestæt ved, hvad her var frem
kommet, var ble ven endmere bestyrket i den Overbevisning, al An
dragendet var urigtigt og at Allerhøistsamme vilde vide i hvert fore
kommende Tilfælde at tage den Bestemmelse med Hensyn til Besæt
telsen af Pladserne i Høiesteret, som Allerhøistsamme maatte finde at
være den rigtige.
Hans Majestæt hævede derpaa Geheime-Statsraad-Mødet.
J. Liebe.
Møde i geheimestatsrådet onsdag d. 12. december 1860.

Aar 1860, Onsdagen den 12te December, var det Geheime-Statsraad
forsamlet paa Christiansborg Slot under Hans Majestæt Kongens al
lerhøieste Præsidium. Hans Kongelige Høihed Prindsen til Danmark
og Ministeren for Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg vare fra
værende.
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Conseilspræsidenten [Hall] bemærkede, at der med Hensyn til det
fra den oldenborgske Regjering i sin Tid til Forbundsdagen indkomne
Andragende angaaende, at den Kongelige Regjering skulde have hand
let i Strid med Forbundets Beslutninger ved at lade Statsbudgettet
for 1860-61 udkomme, herfra var, paa dertil af den østerrigske og
preussiske Regjering givet Anledning, blevet meddelt disse Regjeringer de fornødne Oplysninger, som gik ud paa at vise det ubeføiede i
den oldenborgske Regjerings Paastand. Disse Meddelelser vare, efter
hvad den Kongelige Forbundsgesandt havde indberettet, først nu kom
met til den i det holstenske Anliggende paa Forbundsdagen nedsatte
Committé, og der var saaledes endnu ikke fra Forbundets Side taget
nogen Beslutning i Sagen.
I Forbindelse hermed tilføiede Conseilspræsidenten, at hos flere
Regjeringer, og navnlig hos den engelske, det Ønske havde i den se
neste Tid været stærkt fremtrædende, at faa den holstenske Sag bi
lagt inden Foraaret, men at det i Anledning af de imødekommende
Skridt, som med Hensyn hertil vare gjorte fra den Kongelige Regje
rings Side, havde paa det tydeligste vist sig, at der hos den preussiske
Regjering ingen Tilbøielighed er til at faa Sagen udjevnet, hvorom
ogsaa nu idetmindste den engelske Regjering havde faaet Overbevis
ning.
Marineministeren [Bille] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende Bemyndigelse for den Høistcommanderende paa
Christiansø til at tildele Disciplinarstraffe.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at approbere, at det i Instructioner og Reglementer for
Tjenesten paa de Kongelige Skibe indeholdte Reglement for Anven
delsen af Disciplinarstraffe gjøres gjældende for den militære Besæt
ning paa Christiansø, saaledes at den over samme commanderende
Officer bemyndiges til at tilfinde de ham Undergivne henhørende un
der den militære Jurisdiction de i bemeldte Reglements § 12 angivne
Straffe, dog med den Indskrænkning, at han kun maa tilfinde Vagt
arrest eller Cachot i en Tid af indtil 48 Timer og tildele Menige, der
ere nedsatte i Straffer oder, indtil 15 Slag Tamp, samt at Arrest til
Skibet og Arrest i Bøien ikke bringes til Anvendelse.
Marineministeren [Bille] refererede derefter en af ham, efterat
der i Overensstemmelse med den i det Geheime-Statsraad den 17de
October tagne allerhøieste Beslutning er blevet indhentet Erklæring
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over Sagen fra Indenrigsministeriet, yderligere nedlagt allerunderda
nigst Forestilling, hvori han gjentager sine tidligere allerunderdanig
ste Indstillinger.
Samtlige disse Indstillinger, saaledes som de ere tilførte GeheimeStatsraads-Prolokollen for den 17de October, bleve allernaadigst bi
faldte af Hans Majestæt.
Sluttelig refererede Marineministeren [Bille] en allerunderdanigst
Indberetning angaaende en allerunderdanigst Fremstilling af de kjøbenhavnske og helsingørske Lodseriers gjensidige Retsforhold m.m.
ved Lodsinspektøren for Kjøbenhavns Lodseri, Capitain Aschlund, i
hvilken Indberetning indstilles, at det maatte behage Deres Majestæt
allernaadigst at bemyndige Marineministeren til at tilkj endegive Lods
inspektøren ved Kjøbenhavns Lodseri, Capitain Aschlund, at der ikke
kan tages Hensyn til hans Andragende om, at der maa gives ham
Leilighed til at yttre sig om den kongelige Commissions Betænkning,
forinden Deres Majestæt derpaa allernaadigst resolverer, og at det
derhos tilkjendegives ham, at Deres Majestæt med Mishag har bemær
ket Capitain Aschlunds utilbørlige Skrivemaade.
Justitsministeren [Casse] bemærkede, at han ved at gjennemgaa
Lodsinspektørens Andragende, som han havde havt Leilighed til at
gjøre sig bekjendt med, ikke kunde komme til den Anskuelse, at den
paagjældende, om han end har været uforsigtig i sine Yttringer, havde
yttret sig paa en saadan utilbørlig Maade, at der skulde kunne være
Anledning til en Tilkjendegivelse af Hans Majestæts Mishag, som i
den sidste Del af Marineministerens Indstilling foreslaaet, og det fo
rekom ham derfor at ville være for strengt, om denne Del af Indstil
lingen blev tagen tilfølge.
Marineministeren [Bille] søgte, ved at fremhæve forskjellige Yt
ringer i Andragendet, nærmere at eftervise det utilbørlige i den brugte
Skrivemaade, og der forekom ham saameget mere at være Grund til at
give en saadan Tilrettevisning som af ham foreslaaet, som Capitain
Aschlunds Forhold maa findes mere graverende, naar det betragtes
fra det militære Standpunkt.
Conseilspræsidenten [Hall] maatte bemærke, at da, saaledes som
han troede at kunne gaa ud fra, Lodsinspektøren ikke staar i noget
militært Forhold, men i et rent civilt, kan den Omstændighed, at han
har været Militær, ikke komme i Betragtning, og den militære Lov
givnings strenge Bestemmelser om Respekt kunne derfor heller ikke
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faa nogen Indflydelse ved nærværende Leilighed. Hvad dernæst selve
Yttringerne i Andragendet angik, da maatte der tages noget Hensyn
til, at Lodsinspektøren mere er stillet som Part i den paagjældende
Sag, og at det derfor er ganske naturligt, at, naar han udtaler sig
om denne, hans Udtalelser blive noget paavirkede deraf; og Conseils
præsidenten kunde derfor saameget mindre, naar de Udtryk, hvorover
der ankes, dog ikke ere af anden Art end de, som de foreligge, ere,
finde, at der var Anledning til at give den foreslaaede Tilrettevisning.
Han mente derfor, at man burde indskrænke sig til den første Del af
Marineministerens Indstilling, hvorefter der ikke kan tages Hensyn til
Andragendet, og at den anden Del af Indstillingen maatte falde bort.
Efterat endnu Krigsministeren [Thestrup] og Indenrigsministeren
[Monrad] havde udtalt sig i samme Retning som Justitsministeren
og Conseilspræsidenten, bemærkede Marineministeren [Bille], at han,
efter hvad der nu fra flere Sider var yttret, ikke skulde fastholde sit
Forslag om Tilrettevisning, og det behagede derefter Hans Majestæt,
med Udeladelse af denne Del af den foreliggende Indstilling allernaa
digst at bifalde Indstillingen iøvrigt.
Krigsministeren [Thestrup] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende en ved den Kongelige Livgarde til Fods den 12te
November d. A. afsagt Krigsretsdom, ved hvilken Garder af de Meni
ges 2den Klasse Carl Johann Martin Lindloft for 3die Gang begaaet
Desertion og Tyveri er idømt Tugthusarbeide paa Livstid.
Overensstemmende med Krigsministerens Indstilling behagede det
Hans Majestæt af Kongelig Naade at formilde den idømte Straf til
Forbedringshusarbeide i tre Aar.
Krigsministeren [Thestrup] refererede dernæst en allerunderda
nigst Forestilling angaaende en ved 4de Dragon-Regiment den 14de
November d.A. afsagt Stabskrigsretsdom ved hvilken Secondlieutenant
af Regimentet I.R.V.v. Baumann for Myndigheds Misbrug er anset med
Straf af een Maaneds Fæstningsarrest i første Grad.
I Overensstemmelse med Krigsministerens Indstilling behagede det
Hans Majestæt allernaadigst at forandre den ved Stabskrigsrettens
Dom ikjendte Straf til tre Ugers Vagtarrest.
Fremdeles refererede Krigsministeren [Thestrup] en allerunder
danigst Forestilling angaaende Indskrænkning i Anvendelsen af Krumslutnings-Straffen.
I Overensstemmelse med Indstillingen resolverede Hans Majestæt
13
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allernaadigst, at Krumslutning indtil videre ikke skal anvendes i Ar
meen som Straf uden Dom.
Krigsministeren [Thestrup] meddelte derefter Indholdet af en fra
forhenværende Premierlieutenant ved det daværende 1ste Dragon-Re
giment Huno Holstein, efterat der i Overensstemmelse med den af
Hans Majestæt i det Geheime-Statsraad den Ilte November allerhøist
tagne Beslutning var blevet tilkjendegivet ham det fornødne, modta
gen Skrivelse, hvoraf fremgaar, at den Ansættelse, som han tror at
kunne gjøre sig Haab om, naar den af ham indgivne allerunderdanig
ste Ansøgning om at meddeles Afsked i Naade af Krigstjenesten
maatte blive bevilget, er noget væsentlig forskjelligt fra den, hvorom
Talen tidligere har været.
Hans Majestæt resolverede allernaadigst, at der, efter hvad der nu
var fremkommet, ikke findes Anledning til at bevilge Supplicantens
Ansøgning.
Indenrigsministeren [Monrad] refererede 3 allerunderdanigste
Forestillinger, hvorved til allerhøieste Stadfæstelse forelægges resp.
følgende 3 af Rigsdagen vedtagne Love:
1) Lov om Nedlæggelse af Tryggevælde Amtstue og det derunder hø
rende Oppebørselsdistrikts Sammenlægning med Vordingborg
Amtstuedistrikt m. m.
2) Lov om Ophævelse af den ved Kongelig Resolution af 19de Novem
ber 1828 § 7 foreskrevne Paaligning af Revisionsudgifter paa
visse offentlige Stiftelser m. v.
3) Lov indeholdende Tillæg til Lov af 14de April 1852 angaaende
nogle nærmere Bestemmelser om Korntiendens Forandring fra
Ydelse i Kjærven til faste aarlige Afgifter.
I Overensstemmelse med Indstillingerne bleve samtlige disse 3
Love forsynede med allerhøieste Stadfæstelse.
Indenrigsministeren [Monrad] refererede dernæst en allerunder
danigst Forestilling, hvori indstilles, at der allernaadigst maa forundes
Tømmermester Andreas Frederik Møller af Kjøbenhavn 5 Aars Eneret
til i det danske Monarki, med Undtagelse af Bilandene Island og Fær
øerne samt de danske Kolonier, at forfærdige eller lade forfærdige
Varmeovne af den af ham angivne Construction.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Fremdeles refererede Indenrigsministeren [Monrad] en allerun-
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derdanigst Forestilling, hvori indstilles, at det maatte behage Hans
Majestæt allernaadigst at forunde Bøssemagermester i Marinen, N. S.
Jessen samt Bøssemagerne T. Jessen og H. Jessen, alle af Kjøbenhavn,
10 Aars Eneret til i det danske Monarki med Undtagelse af Bilandene
Island og Færøerne samt de danske Kolonier, at forfærdige eller lade
forfærdige Revolvere til Geværer og Pistoler af den af førstnævnte an
givne Construction.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Videre refererede Indenrigsministeren [Monrad] en allerunderda
nigst Forestilling, hvori indstilles, at det maatte behage Hans Maje
stæt allernaadigst at forunde M. Jørgensen af Kjøbenhavn 5 Aars
Eneret til i det danske Monarki, med Undtagelse af Bilandene Island
og Færøerne samt de danske Kolonier, at forfærdige eller lade for
færdige det af ham angivne Apparat til Krusning af Tøistrimler.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Indenrigsministeren [Monrad] refererede en allerunderdanigst
Forestilling, hvori indstilles, at der allernaadigst maa forundes Civilingenieurerne James Mackenzie og Stephen Thomas Wentworth, begge
af St. Martino le Grand i Grevskabet Middlesex i England, 5 Aars
Eneret til i det danske Monarki, med Undtagelse af Bilandene Island
og Færøerne samt de danske Kolonier, at forfærdige eller lade forfær
dige Bagladcgeværer og andre Ildvaaben af samme Art med de af dem
angivne Forbedringer i Kammerendens Construction.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Sluttelig refererede Indenrigsministeren [Monrad] en allerunder
danigst Forestilling, hvori indstilles, at det maatte behage Hans Ma
jestæt allernaadigst at forunde William Prosser af London 10 Aars
Eneret til i det danske Monarki, med Undtagelse af Bilandene Island
og Færøerne samt de danske Kolonier, at forfærdige eller lade forfær
dige de af ham angivne forbedrede Apparater til Frembringelse af
Lys ved Berøring imellem Kalk eller andet Materiale og en Flamme.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Indenrigsministeren [Monrad] bemærkede derefter, at da det af
ham, med Hans Majestæts allerhøieste Approbation, Rigsdagen fore
lagte Udkast til Lov, hvorved Rentefoden frigøres for Udlaan i faste
Eiendomme havde stødt paa saa stor Modstand i Folkethinget, at der
ingen Tvivl kunde være om, at det vilde blive forkastet af Thinget,
forekom det ham under disse Omstændigheder heldigere at tage Lov13*
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udkastet tilbage, og han udbad sig derfor Hans Majestæts Bemyndi
gelse hertil.
Hans Majestæt meddelte allernaadigst Indenrigsministeren den attraaede Bemyndigelse.
Ministeren for Kirke- og Undervisningsvæsenet [Monrad] refere
rede en allerunderdanigst Forestilling, hvorved til allerhøieste Stad
fæstelse forelægges den af Rigsdagen vedtagne Lov om extraordinær
Pension for Professor ved det Kongelige Akademi for de skjønne Kun
ster Johan Ludvig Lund.
Overensstemmende med Indstillingen blev denne Lov forsynet med
allerhøieste Stadfæstelse.
Fremdeles refererede Ministeren for Kirke- og Under visnings væse
net [Monrad] en allerunderdanigst Forestilling, hvorved forelægges
Udkast til en Forordning angaaende Oprettelsen af en Børneskole i
Reykjavik.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at det allerunderdanigst forelagte Udkast udkommer som
Lov for Island.
Sluttelig refererede Ministeren for Kirke- og Undervisningsvæsenet
[Monrad] en allerunderdanigst Forestilling, hvorved forelægges For
slag til Lov om Afhændelse af den Sorø Akademi tilhørende Hovedgaard Sorø Store Ladegaard.
Overensstemmende med Indstillingen blev dette Lovforslag aller
høist approberet til Forelæggelse for den nu forsamlede Rigsdag.
Med Hans Majestæts allerhøieste Tilladelse forlod derpaa Ministe
ren for Kirke- og Undervisningsvæsenet Geheime-Statsraads-Mødet, da
Forhandlingerne paa Rigsdagen gjorde hans Nærværelse der nød
vendig.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling, hvorved til allerhøieste Stadfæstelse forelægges den af Rigs
dagen vedtagne Lov angaaende nogle Forandringer i Bestemmelserne i
Plakat 13de October 1847 § 4 med Hensyn til Betalingen for Pati
enter i Sindssygeanstalten ved Aarhus.
I Overensstemmelse med Indstillingen blev denne Lov forsynet
med allerhøieste Stadfæstelse.
Justitsministeren [Casse] refererede derpaa en allerunderdanigst
Forestilling angaaende Strafformildelse for Johan Wilhelm.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller-
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naadigst, at den Johan Wilhelm af Ballerup ved Høiesterets Dom af
30te f.M. for 3die Gang begaaet Tyveri, i Forbindelse med ulovlig
Omgang med Hittegods, i Medfør af Forordningen Ilte April 1840 §§
15 og 22 cfr. §§ 58, 79 og 25 ifundne Straf af Forbedringshusar
beide i 4 Aar maa eftergives ham, mod at han hensættes i Fængsel paa
Vand og Brød i 6 Gange 5 Dage.
Justitsministeren. [Casse] refererede derefter en allerunderdanigst
Forestilling om Strafformildelse for forhenværende Overvagtmester
ved Husarregimentet Niels Jørgensen Mørdrup, hvori indstilles, at den
forhenværende Overvagtmester ved Husarregimentet Niels Jørgensen
Mørdrup ved Høiesterets Dom af 17de October d.A. for voldelig Ad
færd mod en Vægter og for at have udskjældt ham, i Henhold til For
ordningen 4de October 1833 § 16 og Lovgivningens Analogi samt For
ordningen 12te Juni 1816 § 7 ifundne Straf af simpelt Fængsel paa
sædvanlig Fangekost i 80 Dage allernaadigst maa eftergives ham, mod
at han erlægger en Mulkt af 25 Rd. til Hillerød Kjøbstads Fattigkasse.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Fremdeles refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderda
nigst Forestilling om Strafformildelse for Christiane Marie Larsdatter eller Sørensen, Olsens Hustru, idet han indstillede, at det maatte
behage Deres Majestæt allernaadigst at eftergive Christiane Marie
Larsdatter eller Sørensen, Arbeidsmand Christen Olsens Hustru den
resterende Del af den hende ved Kjøbenhavns Criminal- og Politirets
Dom af 24de Marts d.A. for Tyveri, i Henhold til Forordningen Ilte
April 1840 § 15 ifundne Straf af 4 Aars Forbedringshusarbeide.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Videre refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderdanigst
Forestilling angaaende fuldstædig Ophævelse af Ægteskabet mellem
Hans Olsen af Svendborg og Maren Jørgensdatter m. v.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt, at
Ægteskabet mellem Hans Olsen af Svendborg og Maren Jørgensdatter
fuldstændig ophæves, og at det af bemeldte Hans Olsen med Anna
Marie Hansdatter indgaaede Ægteskab bliver staaende ved Magt.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Forestil
ling angaaende Tilladelse for Johanne Marie Pedersdatter til at indgaa
nyt Ægteskab, idet han indstillede, at det maatte behage Deres Maje
stæt allernaadigst at meddele Johanne Marie Pedersdatter af Tolne,
hvis Ægteskab med Jens Chr. Sørensen er blevet aldeles ophævet ved
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allerhøieste Bevilling af 29de Januar 1857, Tilladelse til at indgaa nyt
Ægteskab, navnlig med Fragtmand Lars Eskildsen, med hvem hun i
Separationstiden har forset sig.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Tilladelse for Jørgen Jørgensens fraskilte Hustru
Thrine Hansdatter af Thaarup Mark til at indgaa nyt Ægteskab, idet
han indstillede, at det allernaadigst maa tillades Thrine Hansdatter
af Thaarup Mark, hvis Ægteskab med Jørgen Jørgensen ved allerhøie
ste Bevilling af Ilte August 1852 er fuldstændigt ophævet, at indgaa
nyt Ægteskab, navnlig med Husmand Hans Sørensen, uanset at hun
under sin Separation har forset sig med ham.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om Confirmation paa en af Besidderen af Grevskabet Brahesminde oprettet Disposition, hvorved en Del Inventariegjenstande
og Løsøre indlemmes under Grevskabet.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at den af Besidderen af Grevskabet Brahesminde, Geheimeconferentsraad og Kammerherre Greve Henrik Bille-Brahe, overordent
lig Gesandt og befuldmægtiget Minister ved det østerrigske Hof,
Storkors af Dannebrogen og Dannebrogsmand, under 12te October d.A.
oprettede Disposition, ved hvilken han indlemmer under Grevskabet
endel Indbo, Inventariegjenstande og andet Løsøre, forsynes med al
lerhøieste Confirmation.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om, at et i Anledning af afdøde Lieutenant i Søetaten Jens
Kraft Dinesen Wedel og hans ægte Descendenters Optagelse i den
danske Adelstand consigneret Bankfondsbevis maa overdrages be
meldte Lieutenant Wedelis efterladte Børn.
Overensstemmende med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at tillade, at det i Anledning af afdøde Lieutenant i
Søetaten Jens Kraft Dinesen Wedel og hans ægte Descendenters Op
tagelse i den danske Adelstand consignerede Bankfondsbevis Conto
no. 1466, udstedt for 4700 Rd. dansk Courant, maa overdrages be
meldte Lieutenant Wedels efterladte Børn, F. Wedel, Eier af Aldumgaard ved Horsens, E. Wedel, Kammerjunker, Departementschef i Mi
nisteriet for Hertugdømmet Slesvig, og Elisabeth Wedel til fri Raadighed.
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Sluttelig refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderda
nigst Forestilling om, at der maa tillægges den eventuelle Enke efter
Besidderen af Grevskabet Langeland en aarlig Apanage af de nævnte
Maj orater.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at der maa tillægges den eventuelle Enke efter Besidderen
af Grevskabet Langeland, Stamhusene Ahlefeldt og Lundsgaard samt
det Ahlefeldt-Laurvigske Fideicommis, Kammerherre og Hofjægerme
ster, Greve Frederik Ludvig Vilhelm Ahlefeldt-Laurvigen, en aarlig
Apanage af de nævnte Maj orater, stor 6000 Rd., at udbetale med Halv
delen i hver Juni og December Termin, samt, foruden fri Afbenyttelse
af Hovedbygningen med tilhørende af Lehnsbesidderen benyttede Ud
huse saavelsom Herskabshaven med Gartnerbolig og Tilbehør paa Forpagtergaarden Brolykke under Stamhuset Ahlefeldt tilligemed et pas
sende Stykke Jord sammesteds til en Kjøkkenhave, endvidere de paa
den den refererede Forestilling allerunderdanigst vedlagte Fortegnelse
opførte Naturalydelser frit leveret paa Brolykke.
Finantsministeren [Fenger] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling om, at Ministeriet maa bemyndiges til at meddele Bevillinger
til Anlæggelsen af kunstige Østersbanker og til derom at udstede en
offentlig Bekjendtgjørelse.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst:
1) At der maa udgaa en offentlig Bekjendtgjørelse om:
a) At Enhver, som uden særlig Tilladelse giver sig af med Østers
fiskeri i de danske Farvande, maa vente derfor at ville blive
draget til Ansvar, da det anførte Fiskeri, ifølge den bestaaende
Lovgivning, er en Statskassen udelukkende tilkommende Ret,
og
b) At de, der maatte ønske at anlægge kunstige Østersbanker paa
dertil passende Steder ved Kongerigets Kyster, kunne forvente,
paa nærmere Andragende derom og under Forudsætning af, at
der ved Anlæget ikke lægges Hindringer iveien for Skibsfarten
eller det almindelige Fiskeri, at erholde Bevilling til saadanne
Anlæg og Ret til at benytte samme i et Tidsrum af 15 Aar,
mod derfor at svare en lempelig aarlig Afgift og forøvrigt paa
det Vilkaar for Overdragelsen, som af Finantsministeriet nær
mere maatte blive fastsatte, hvorved det navnligen vil være at
tage under Overveielse, om ikke en passende Del af den Afgift,
der indkommer, naar Anlæget, efter Forløbet af bemeldte 15
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Aar, bortforpagtes for Statskassens Regning, bør for et vist
Antal Aar tilflyde den, der oprindeligen har iværksat Anlæget.
2) At Finantsministeriet bemyndiges til ad mandatum at meddele
Bevillinger til Anlæget af kunstige Østersbanker.
Videre refererede Finantsministeren [Fenger] en allerunderda
nigst Forestilling, hvorved til allerhøieste Stadfæstelse forelægges den
af Rigsdagen vedtagne Lov indeholdende nogle Bestemmelser angaa
ende Høiesteretsstævninger, som udtages i de dansk-vestindiske Be
siddelser.
Overensstemmende med Indstillingen blev denne Lov forsynet med
allerhøieste Stadfæstelse.
Hans Majestæt hævede derpaa Geheime-Stalsraads-Mødet.
J. Liebe.

Møde i Geheimestatsrådet tirsdag d. 18. december 1860.

Aar 1860, Tirsdagen den 18de December, var det Geheime-Stats
raad forsamlet paa Jægerspris Slot under Hans Majestæt Kongens al
lerhøieste Præsidium. Hans Kongelige Høihed Prindsen til Danmark
var fraværende.
Indenrigsministeren [Monrad] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling, hvorved til allerhøieste Approbation forelægges Udkast til
Lov om Anlæg og Drift af Jernbaner i Fyn og Jylland.
Hans Majestæt Kongen yttrede, at Allerhøistsamme, foruden hvad
der fra det merkantile Synspunkt taler imod at vælge den østligste af
de 3 Linier, hvorom der foreløbig er contraheret med Peto, ogsaa
netop af militære Hensyn maatte anse det for aldeles utilraadeligt al
lade Hoved-Jernbanen komme til at gaa igjennem Fredericia Fæstning,
medens Hans Majestæt derimod ikke vilde have noget imod, at en
Sidebane kom til at gaa til Fredericia.
Marineministeren [Bille] maatte allerunderdanigst bemærke, at
der ikke er Spørgsmaal om at lade Banelinien gaa igjennem Frederi
cia Fæstning; den skulde ikke gaa ind i Fæstningen, men udenfor
under Fæstningens Kanoner, saaledes at man ved disse altsaa kunde
spærre en Fjendes Opgang ad Banen op i Jylland. Det er, efter hans
Overbevisning, for at hindre en Fjende fra paa Jernbanen at trænge
op i Jylland, en nødvendig Betingelse, at den østlige af de omqvæsti-
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onerede Linier vælges, medens derimod, naar den midterste af disse
Linier følges, Fredericia vilde i militær Henseende komme til at ligge
aldeles isoleret. Han troede derfor ogsaa, at man fra det militære
Standpunkt bør holde paa den østlige Linie, og han fremhævede i
denne Henseende endvidere, at Fredericia, hvad navnlig angaar Ma
rinens Assistance for Armeen i Jylland og Tilførselen til denne, er det
allervigtigste Punkt, og at det med Hensyn hertil er af stor Betydenhed, at Jernbanen ikke lægges saaledes, at man derved isolerer Frede
ricia. Han skulde hertil endnu knytte den almindelige Betragtning, at
hvis det, saaledes som flere antage, ikke er muligt at ødelægge en
Jernbane saaledes, at den ikke kan komme Fjenden til Nytte (han
for sin Person troede rigtignok, at det var muligt), saa bør man dog
gjøre alt for at beholde den i sin egen Magt, og han saa da heller ikke,
hvorledes man i den Henseende kunde komme til andet end at lægge
den jydske Bane under Fredericia Fæstnings Kanoner.
Han maatte saaledes, i Henhold til hvad han havde yttret, insi
stere paa, at man opoffrer de 480.000 Rd., som det vil koste mere at
vælge den østlige Linie fremfor den midterste.
Krigsministeren [Thestrup] yttrede, at han ganske maatte hen
holde sig til, hvad Marineministeren havde anført, og at han fra For
svarsvæsenets Standpunkt maatte holde paa den østlige Banelinie over
Fredericia. Naar et dansk Armeecorps skal trække sig tilbage fra Stil
lingen ved Kolding, maa det trække sig ad Østkysten, hvor Terrainet
er couperet og det saaledes gjøres lettere for en mindre Styrke at
holde sig mod en overlegen; men alle de fordelagtige Stillinger, som
der ere, saasom ved Elbodalen og Greisdalen, ville være tournerede,
naar Jernbanen kommer til at gaa vesten om Fredericia ad den i det
foreliggende Lovudkast betegnede Linie. Fredericias Beliggenhed i For
bindelse med, at det er befæstet, gjør det, som Foreningspunktet for
Øerne og Halvøen, til det vigtigste strategiske Punkt i hele Monarkiet,
og den Betydning, som Fredericia saaledes har, bør ikke forspildes ved
at trække Banelinien langt vesten udenom. Idet han i saa Henseende
dernæst navnlig ogsaa maatte fremhæve den Fordel, et Armeecorps,
der gaar ad Østkysten, har, saaledes som allerede af Marineministe
ren anført, ved den Understøttelse, det kan faa fra Søforsvaret, maatte
han udtale som sin Overbevisning, at, som ogsaa baade Generalstaben
og Ingenieurcorpset have været fuldstændigt enige i, naar Jernbanen
ikke kommer til at gaa over Fredericia, vil det tabe sin Betydning
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for et dansk Armeecorps, som trækker sig sydfra tilbage for Over
magten, og Forsvaret af Nørrejylland vil blive vanskeliggjort, om ikke
umuliggjort. Han maatte derfor saaledes urgere paa, at den østlige
Banelinie vælges.
Indenrigsministeren [Monrad] bemærkede, at uagtet han ikke
turde gjøre Paastand paa militær Indsigt, forekom dog de Bemærk
ninger, som de tvende militære Ministre havde fremsat til Styrke for,
at Banen skal lægges over Fredericia, ham ikke afgjørende. Saavidt
han skjønner, taber Fredericia ikke sin Betydning, fordi man vælger
ikke at lade Banelinien gaa derover. Retraiten for et Armeecorps, som
sydfra viger tilbage op i Jylland, kan ikke derved hindres det; alt
hvad der ligger nordligere end Fredericia kan der ikke være Tale om
at holde, naar Armeen først er kastet tilbage fra de langt fordelag
tigere Stillinger sydpaa, og da den sydfra indtrængende Fjende, selv
om Jernbanen kommer til at gaa igjennem Fredericia, vil kunne gaa
udenom Fæstningen udenfor Skudvidde, kan det saaledes ikke, med
Hensyn til den af Krigsministeren fremhævede Vigtighed af de af ham
betegnede Positioner nordfor Fredericia, have nogen Betydning for
vor retirerende Armee, enten den østlige eller den midlerste Banelinie
vælges. Der vil under alle Omstændigheder kun kunne være Tale om,
at der, naar Banen kommer til at gaa over Fredericia, herved kun
naas at gjøre Fjenden et ganske kort Ophold, men den Standsning af
Fjendens Fremtrængen nordpaa, som paa den Maade tilveiebringes,
vil være saa kort, 1 eller 2 Dage, at han vil turde paastaa, at den
ikke kan have nogen væsentlig Betydning.
Krigsministeren [Thestrup] fremhævede, idet han henholdt sig til
og yderligere udviklede sit tidligere anførte, den Overvægt, som det i
strategisk Henseende vilde give en i Jylland indtrængende Fjende,
naar denne kunde, udenom Fredericia, paa Jernbane i en Hurtighed
fare videre op, medens det danske Armeecorps var indskrænket til fra
Fredericia at gjøre alt i sædvanlige Dagsmarscher. At vi iøvrigt kunde
være udsatte for at faa en saa betydelig Overmagt imod os, at ethvert
Forsvar af Jylland var umuligt, var jo ganske vist, men under en
europæisk Krig vilde det dog ikke let lade sig gjøre at sende en saa
betydelig Styrke op i Jylland, som dertil vilde udfordres, og selv i saa
Fald forekom det ham dog af Vigtighed, at Fredericias Betydning ikke
lammes ved, at Jernbanen trækkes saa langt udenom, at Fjenden der
ved faar en stor Fordel over os.
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Marineministeren [Bille] bemærkede, med Hensyn til hvad Inden
rigsministeren havde yttret, at han fandt det klart, at naar man har
det i sin Magt at komme fra Kolding til Veile i en 3-4 Timer, medens
en Fjende behøver en Dag dertil, saa har man aabenbar Overlegenhed
i strategisk Henseende; og naar Jernbanen kommer til at gaa over
Fredericia, kan ingen Fjende ad den gaa op i Jylland, naar Frederi
cia forbyder det. Fredericia bliver Stoppunkt for Fjendens Opmarsch
paa Jernbane.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Raas
løff] äusserte, dass er die Militair-Frage freilich nicht beurtheilen
dürfe. Er habe aber immer gedacht, wie auch von Militairpcrsonen ge
hört, dass die Bedeutung Fredericias darin liege, dass man dem Feinde
drohend in der Flanke bleibe, so dass eine überlegene Übermacht er
forderlich wäre, um in Jütland weiter hinaufzudringen; dass Frederi
cia den Feind vom Hinaufdringen solle abschneiden können, sei ihm
etwas Neues.
Marineministeren [Bille] bemærkede hertil, at det var ganske rig
tigt, at Fredericia hidtil har været betragtet som et Punkt, hvorfra
man vilde kunne falde en fremtrængt Fjende i Flanken; men nu da
en Jernbane skal anlægges, syntes det ham dog ikke at være afveien,
at man dertil for Fredericia knytter den nye Betydning, at forhindre
Fjenden fra at trænge op, og det vil man kunne ved at lade Banen
gaa under Fæstningens Kanoner.
Hans Majestæt Kongen mindede om, at Sagen om en Længdebanes
Anlæggelse i Jylland tidligere, for flere Aar siden, har foreligget Re
gjeringen, og at Sagen dengang strandede paa de militære Hensyn,
som da bleve gjorte gjældende. Man maatte derfor ikke nu atter se
formeget paa disse Hensyn og derved paany forhindre, at Sagen ende
lig engang kommer til Udførelse. Det Synspunkt, som først og frem
mest maa haves for Øie ved Spørgsmaalet om Banelinien, er det mer
kantile; man bør sørge for, at Handlen kan komme til at florere i
Landet, og man bør ikke stoppe Kilderne dertil ved for en enkelt
Fæstnings Skyld at give Banenettet en Retning, som kun er baseret
paa militære Hensyn. Dertil kommer, at Danmarks militære Kræfter
ere for svage til at kunne tænke paa at holde Jylland mod en over
legen Styrke, som fra Tydskland sendes op imod os (og uden en over
legen Styrke risikerer Fjenden ikke at gaa op), og hvad specielt Fre
dericia angaar, maa det ikke overses, at dens Betydning som Fæst-
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ning, naar man ser hen til dens Værkers Beskaffenhed, ikke er stor,
hvis noget alvorligt kommer paa, og at dens Beliggenhed er i sig selv
uheldig. Hvad den danske Armee har at gjøre, naar en overlegen
Fjende trænger op i Jylland, er at holde sig til Øerne og derfra har
celere Fjenden, snart her og snart der, ved en bestandig Guerillakrig;
og idet Hans Majestæt udførligt nærmere udviklede og begrundede
sine Anskuelser i denne Henseende, maatte Allerhøistsamme vedbli
vende finde det urigtigt at lade Jernbanen komme til at gaa over
Fredericia.
Krigsministeren [Thestrup] kunde ikke andet end fremdeles holde
paa Vigtigheden af, at Jernbanen kommer til at gaa under Fredericia
Fæstnings Kanoner, og idet han i saa Henseende paany fremhævede sine
Grunde, hvis Styrke ikke forekom ham svækket ved, hvad der var
blevet anført, maatte han ogsaa, selv for det Tilfælde, at Fjenden
kommer med en overlegen Overmagt, anse det for rigtigt, ikke at for
ringe Betydningen af Fredericia (og naar Fæstningen faar nogle Uden
værker til, vil dens Betydning dog ikke være saa ganske ringe) ved
nu at give den Jernbane, der skal anlægges, en anden Retning end den,
der falder sammen med den foreliggende østlige Linie.
Marineministeren [Bille] maatte, næst at fremhæve, at Frederi
cia er Nøglen til Lillebælt, bemærke, at naar han tidligere havde ytt
ret sig, var det, saaledes som af hans Yttringer fremgik, fra det mi
litære Standpunkt, at han havde udtalt sin Mening. I det Øieblik Sa
gen stilledes saaledes, at enten skal det militære eller det commercielle Synspunkt foretrækkes, maatte han bestemt udtale, at man bør
gaa ud fra, at Fred er Danmarks normale Tilstand, og at man derfor
bør foretrække det sidstnævnte Synspunkt; og han skulde altsaa i saa
Fald villig cedere. Men Spørgsmaalet er, om begge de to nævnte Syns
punkter ikke kunne forenes, og om det i statsoekonomisk Henseende
er saa vigtigt, at ikke den østlige Banelinie, men den midterste, vælges.
Indenrigsministeren [Monrad] bemærkede, at han havde spurgt
Peto om hans Mening som Forretningsmand om de to Linier, og at
Peto da havde ment, at Linien over Fredericia vilde komme til at gaa
Kysten saa meget nær.
Conseilspræsidenten [Hall] yttrede, at det vistnok forekom ham
klart, at det i militær Henseende maa være en betydelig Fordel at
have Banelinien over Fredericia, og dersom der kun var Spørgsmaal
om en lidt større Udgift i den Anledning, mente han derfor ogsaa, at
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naar iøvrigt Banen kunde faas med den Linie, vilde den Forøgelse af
Summen være fuldkommen vel forsvaret. Men det kunde imidlertid
ikke nægtes, at det er et væsentligt Spørgsmaal, hvad Udbyttet af den
Bane vilde blive, og i den Henseende havde man en Antydning ved,
hvad af Indenrigsministeren var blevet yttret om, at det var Petos
Mening, at Banen vilde komme til at gaa for nær Kysten. Naar det er
Tilfældet, og naar man kjender Stemningen i Rigsdagen, saa maa man,
hvis ikke Spørgsmaalet stilles af Regjeringen saaledes overfor Rigs
dagen: enten Banen over Fredericia eller slet ingen Bane, være fuld
kommen fattet paa, at Resultatet bliver, at Banen kommer ikke til at
gaa over Fredericia. Men at stille Spørgsmaalet som nysnævnt, dri
stede Conseilspræsidenten sig paa ingen Maade til at tilraade Hans
Majestæt. Hvad han anser for vigtigt er, at det Moment, som, efterat
det engang tidligere er svundet bort, nu haves til at faa en Jernbane
gjennem Jylland, gribes. Han tror, at det i politisk Henseende vil med
Hensyn til den hele Situation være af stor Betydning, at det ses, at
der er en saadan Livskraft her i Danmark, at man indretter sine
Communicationsmidler efter en saa storartet Maalestok som den,
hvorom det her nu gjælder; og med Hensyn til de Kampe, der kunne
forestaa, er det første og væsentlige at sikkre Midlerne for at udvikle
den materielle Velstand, som kan gjøre det muligt at udholde dem.
Hans Majestæt Kongen gjentog, at det ogsaa var Allerhøistsammes
Ønske, at det hele Banenet for Monarkiets Vedkommende anlægges
efter de merkantile Hensyn, men at man naturligvis tillige, naar det
lader sig gjøre, saameget som muligt kommer de militære Hensyn
imøde.
Krigsministeren [Thestrup] bemærkede, at han maatte tilstaa, at
han ligeoverfor de Fordele, som Forsvarsvæsenet vil have, naar det
nederste lille Stykke af Banelinien (og der er fuldkommen Enighed
om hele den øvrige Banelinie, alene med Undtagelse af dette Stykke)
kommer til at gaa over Fredericia, hvorved tillige den Fordel vindes,
at Banen berører to Kjøbstæder, som den ellers ikke vilde komme til
at gaa igjennem, ikke kunde indse de store merkantile Fordele, som
det vilde have, paa dette Stykke at følge den mellemste Linie.
Indenrigsministeren [Monrad] yttrede, at han ikke kunde sige, at
det af merkantile Hensyn er overordentlig vigtigt at vælge den ene
eller den anden af de to Linier, skjøndt han vel troede, at den midter
ste Linie vilde, saaledes som af Peto antydet, rendere sig bedst; og
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han skulde ogsaa gjerne, naar begge hans militære Colleger lægge saamegen Vægt paa, at den østlige Linie, som han for sit Vedkommende
egentlig ikke kan have noget særdeles imod, vælges, foretrække denne
til at forelægges Rigsdagen, naar han ikke var fuldkommen overbevist
om, at han, saaledes som Stemningen paa Rigsdagen er, ikke vilde
kunne sætte den Linie igjennem. Det vilde iøvrigt være ham kjært
at høre, hvilket Forhold hans Colleger staa i til Gudenaas-Linien, der
ganske sikkert var den Linie, der vilde være den letteste at sætte
igjennem paa Rigsdagen.
Hans Majestæt Kongen bemærkede, at Allerhøistsamme allerhelst
saa, at man tog Gudenaas-Linien, og naar Rigsdagen ønskede denne
Linie, uanset at den kommer til at koste adskilligt mere, mente Hans
Majestæt, at man skulde lade Rigsdagen faa den.
Krigsministeren [Thestrup] bemærkede, at af de tre omqvæstionerede Banelinier er den vestligste, Gudenaas-Linien, den for Forsvars
væsenet allerskadeligste, og han ansaa den meget farlig for Jyllands
Forsvar.
Marineministeren [Bille] yttrede, at han, Sagen betragtet fra et
almindeligt Standpunkt, antog den vestligste af de tre Linier for at
være den mindst fordelagtige; i militær Henseende holdt han sig, hvad
denne Linie angik, til hvad Krigsministeren havde sagt.
Indenrigsministeren [Monrad] troede, at det var meget vigtigt
overfor Rigsdagen at holde paa den Linie, man forelægger den, og det
vilde kun være ved meget kraftig Bistand af Hans Majestæt og ved
en meget bestemt Modstand mod Gudenaas-Linien, imod hvilken Linie
der, foruden at det er den Linie, som har mindst Udsigt til at rendere
sig, ogsaa fra vore Ingenieurers Side gjøres særdeles Erindringer, at
han vilde kunne naa at sætte den mellemste Linie igjennem.
Finantsministeren [Fenger] bemærkede, at det forekom ham, at
Kontrakten med Peto tydelig viser, at Regjeringen maa være fattet
paa at tage, hvilken af de tre Linier Rigsdagen vil.
Indenrigsministeren [Monrad] yttrede hertil, at han i Kontrakten
havde opført de tre forskjellige Linier, saaledes som sket var, fordi
han ansaa dette for rigtigt med Hensyn til, at han stod som Under
handler uden endnu at have nogen bestemt endelig Udtalelse fra Hans
Majestæt eller fra Allerhøistsammes Regjering om Banens Retning.
Hans Majestæt Kongen bemærkede, at Allerhøistsamme dog efter
alt skulde holde for, at det var bedst at overlade Folkerespræsentationen selv at vælge mellem de tre Linier.
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Justitsministeren [Casse] troede, at Hans Majestæts Øiemed vil
fuldstændigt kunne opnaaes, naar det af Indenrigsministeren udarbeidede Lovudkast forelægges Rigsdagen, thi under Forhandlingerne
om dette vil der være fuld Adgang for Rigsdagen til gjennem Æn
dringsforslag til Udkastet at vælge den Linie, som den helst ønsker.
Marineministeren [Bille] og Krigsministeren [Thestrup] forlangte
begge tilført Protokollen, at de fra den militære Side havde bestemt
udtalt sig for den østlige Banelinie; og de tilføiede derhos, at det
vilde være dem kjært, om Indenrigsministeren under Forhandlingerne
paa Rigsdagen vilde lade indflyde en Yttring om, hvad de saaledes
havde udtalt.
Indenrigsministeren [Monrad] yttrede, at han gjerne skulde op
fylde dette Ønske.
Hans Majestæt behagede derefter allernaadigst at forsyne det fore
liggende, af Indenrigsministeren udarbeidede Lovudkast, i hvilket Al
lerhøistsamme i det hele var fuldkommen enig, med allerhøieste Ap
probation til Forelæggelse for den nu forsamlede Rigsdag.
Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Wolfhagen] refererede en
allerunderdanigst Forestilling angaaende Meddelelse af allerhøieste
Samtykke til en med Jernbaneentrepreneuren Sir Morton Peto, under
Forbehold af saadant Samtykke, afsluttet Overenskomst om Anlæg
og Drift af en Jernbane i Hertugdømmet Slesvig.
Overensstemmende med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at meddele allerhøieste Bifald til den under Dags Dato
med Jernbaneentrepreneuren Sir Morton Peto afsluttede, den refere
rede Forestilling i Afskrift hoslagte Overenskomst angaaende Anlæg
og Drift af en Jernbane i Hertugdømmet Slesvig.
Krigsministeren [Thestrup] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende en ved 19de Infanteri-Bataillon den 19de f.M. afsagt
Krigsretsdom, ved hvilken Menig af Bataillonens 2det Compagni No.
178 Jens Hansen for Indbrudstyveri er anset med Straf af 7 Aars
Tugthusarbeide.
Overensstemmende med Krigsministerens Indstilling resolverede
Hans Majestæt allerhøist, at Krigsretsdommen forsynes med følgende
allerhøieste Paategning: Vi ville allernaadigst, at den ved Krigsrettens
Dom idømte Straf nedsættes til Forbedringshusarbeide i 4 Aar.
Hans Majestæt hævede derpaa Geheime-Statsraads-Mødet.
J. Liebe.
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Møde i geheimestatsrâdet fredag d. 4. januar 1861.

Aar 1861, Fredagen den 4de Januar, var det Geheime-Statsraad
forsamlet paa Christiansborg Slot under Hans Majestæt Kongens aller
høieste Præsidium.
Udenrigsministeren [Hall] oplæste følgende Aktstykker: 1) tven
de det engelske Kabinet meddelte aldeles confidentielle Verbalnoter
indeholdende det væsentligste Resultat af Samtaler, førte i Begyndel
sen af Juli Maaned f.A. imellem Udenrigsministeren og den Kongelige
storbrittaniske Gesandt i Kjøbenhavn, den ene angaaende de holsten
ske Forhold, den anden angaaende de slesvigske; 2) Confidentielt Me
morandum forelagt den Kongelige preussiske Udenrigsminister i Slut
ningen af October Maaned f.A. af Lord Bloomfield; 3) Depeche fra
den Kongelige preussiske Udenrigsminister til den Kongelige preussi
ske Gesandt i London, dateret 8de November f.A.; 4) Depeche fra den
Kongelige storbrittaniske Udenrigsminister til den Kongelige storbrit
taniske Chargé d’affaires i Berlin, dateret 8de December f. A.
Efter at have bemærket, at der ikke var meddelt ham noget siden
sidstnævnte Depeche af 8de December gjort Skridt imellem den Kon
gelige preussiske og den Kongelige storbrittaniske Regjering i den paa
gjældende Sag, og efter dernæst, paa dertil af Indenrigsministeren
[Monrad] given Anledning, at have tilføiet, at der ikke af den her
værende storbrittaniske Gesandt meddelt nogen til bemeldte Depeche
af 8de December tilsvarende Depeche til ham fra hans Regjering, re
fererede Udenrigsministeren [Hall] en allerunderdanigst Forestilling
angaaende nogle Modificationer i visse Punkter af den af den slesvig
ske Administration, hvori indstilles, at det allernaadigst maatte be
hage Deres Majestæt at billige de oven fremstillede Grundtræk af visse
Modificationer i den slesvigske Bestyrelse og at overdrage Ministeren
for Hertugdømmet Slesvig den nærmere Udførelse af det i saa Hen
seende Fornødne.
Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Wolfhagen] bemærkede, at
skjøndt Udenrigsministeren, saaledes som det af den refererede Fore
stilling fremgik, havde for Øieblikket ladet falde to af de fire Punkter
i den slesvigske Administration, som havde været Gjenstand for Uden
rigsministerens Samtale med den Kongelige storbrittaniske Gesandt,
vilde han dog, med Hans Majestæts Tilladelse, ogsaa udtale sig om
disse to Punkter, da han ønskede, at det maatte staa klart for Aller
høistsamme, hvorledes Administrationen har været.
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Det slesvigske Ministerium befinder sig i ganske egne Vanskelig
heder ligeoverfor alle Spørgsmaal som de foreliggende, thi medens det
ligesaa lidt i Slesvig som andetsteds kan undgaas, at et enkelt Mis
greb finder Sted, voxe saadanne ved den tydske Presses, den holsten
ske Presse derfra ikke undtagen, vidtgaacnde Overdrivelser. Dette er
navnlig saaledes ogsaa Tilfældet med Hensyn til det af hine 4 Punk
ter, der angaar Amnestien. Som det vil erindres, bleve ved Hertug
dømmet Slesvigs Forfatning alle de udelukkede fra Deltagelse i Val
gene, hvem den allerhøieste Tilgivelse for Forbrydelser, som de havde
begaaet, kun forsaavidt var bleven tildeel, at ingen Undersøgelse og
Afstraffelse af disse Handlinger skulde finde Sted, medmindre Hans
Majestæt maatte finde sig foranlediget til ved en særlig Naadesakt
at gjengive de paagjældende den forbrudte Ret til Deltagelse i Val
gene; og saaledes som i Amnestipatenlerne Amnestien var bleven ind
skrænket, kunde de paagjældende altsaa ikke blive optagne paa Valg
listerne. Nu kommer det ganske vist meget an paa, hvorledes dette i
Praxis er kommet til Anvendelse, men han kunde ikke nægte, at man
i denne Henseende, her som overalt, har ganske overdrevne Forestil
linger. Der foreligger ikke eet eneste Tilfælde fra alle de Stænderfor
samlinger, som hidtil have fundet Sted, hvor Vedkommende har re
klameret mod ikke at være optaget paa Valglisterne, hvilket dog er
høist paafaldende, saameget mere som Udfaldet af saadanne Reklama
tioner ikke vilde have været tvivlsomt efter den Maade, hvorpaa Stæn
derforsamlingerne have været sammensatte. Paa den anden Side er det
kun meget faa, der, uagtet det laa saa nær at henvende sig til Hans
Majestæt om at faa deres politiske Rettigheder tilbage, have gjort
dette Skridt, og der foreligger ikke nogetsomhelst Tilfælde, hvor en
slig Ansøgning har faaet Afslag. Hvad navnlig de sidste Valg til Stæn
derforsamlingen angik, da forelaa der vel ikke endnu Ministeren for
Slesvig samtlige Valglister, men i det væsentlige vilde dog det Resul
tat, han nu skulde meddele, være rigtigt: at der i de 3 Valgklasser for
Ridderskabet, de større Godsbesiddere og Geistligheden ikke er strø
get een eneste, medens der derimod er strøget endel i Valgklasserne
for Kjøbstæderne og for Landet, men dog ikke flere end ialt 4 à 500
af c. 22000, og dette indskrænker sig næsten ganske til Amterne Flens
borg og Tønder. Det ses saaledes, at det hele ikke har stor praktisk
Betydning, og i de Distrikter, hvor Strygningerne have fundet Sted,
har dette ikke havt videre af gjørende Indflydelse paa Udfaldet af Val
get. Han vilde heller ikke have mindste Betænkelighed ved at anbefale
14
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Hans Majestæt en saadan Foranstaltning, hvorved der blev gjengivet
de paagjældende de politiske Rettigheder, men med Udenrigsministe
ren troede han, at det vilde tage sig mindre vel ud at gjøre det nu,
da Valgene til Stænderforsamlingen nylig ere skete, og han mente der
for, at man helst maatte udsætte denne Foranstaltning noget. Det
vilde imidlertid, med Hensyn til det heromhandlede Spørgsmaal, vist
ikke være uden Virkning, at der blev offentliggjort en statistisk Over
sigt over Resultatet af de sidste Valg, og han skulde drage Omsorg
for, at saadant skete.
Hvad det 2det af de ovennævnte 4 Punkter, om Foreningsfriheden,
angik, da havde det vist sig, at alle de Foreninger, ihvor uskyldigt
end deres Formaal syntes, efter hele deres Tendents kun tilsigtede at
faa Begrebet Slesvig-Holsten frem under disse Former;den hele Maade,
hvorpaa der blev gaaet frem ved Indbydelsen til at stifte disse For
eninger, og hvorpaa senere Planen udførtes, lod ikke nogen Tvivl i
saa Henseende. Alle disse Foreninger vare udgaaede fra Holsten, og
det var i Reglen Kieler-Universitetslærere, som stod i Spidsen for dem.
Han troede, at det for Øieblikket vilde være betænkeligt at hæve det i
den paagjældende Henseende bestaaende Forbud, da der ikke havde
vist sig nogen bedre Tendents hos disse Foreninger, og der var des
uden heller ingen af dem kommet ind med Andragende om at faa
Forbudet hævet. Han skulde imidlertid, da Udenrigsministeren ikke
havde urgeret det her omhandlede Punkt, ikke gaa videre ind herpaa.
Med Hensyn til det 3die Punkt, om Retten til at holde Huslærer,
havde Ministeriet for Slesvig allerede i Begyndelsen af afvigte Aar
fundet sig foranlediget til at forlange Indberetninger fra samtlige
Kirkevisitatorier angaaende Fremgangsmaaden i Henseende til Ud
øvelsen af den Kirkevisitatorerne og Skoleinspecteurerne paahvilende
Control ved Valget af Huslærere samt den Undervisning, der medde
les af disse. Af de indkomne Indberetninger saas, at der i den nævnte
Henseende er fulgt en meget forskjellig Fremgangsmaade. Det er for
øvrigt kun i de blandede Sogne i Angel, at Spørgsmaalet egentlig er
kommet frem og har havt en større Betydning, og dog indskrænker
det sig ogsaa her til 4 eller 5 Sogne. Han troede imidlertid, at man
meget godt kan relaxere de Baand, som der hidtil har været med Hen
syn til det heromhandlede Punkt, saaledes at naar Børn anmeldtes al
faa Undervisning hjemme af Huslærere, skulde man ikke blande sig
videre deri, navnlig heller ikke med Hensyn til, hvilket Sprog der
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undervistes paa, men man skulde kun have lidt Tilsyn med, hvilken
Fremgang de gjorde i Undervisningen, og man kunde i dette Øiemed
lade dem møde til Examination ved Kirkevisitationerne. Han mente
endogsaa, at man kunde gaa endnu videre, end han saa, at Udenrigs
ministeren havde tænkt sig, forsaavidt nemlig, at ogsaa udenfor de
blandede Distrikter skulde Examinationen ske paa det Sprog, som
Huslæreren ønskede. Det kunde endnu være et Spørgsmaal, om man
ikke skulde stille den Fordring, at de Børn, der undervises hjemme,
dog skulle for de blandede Distrikters Vedkommende (i de tydsktalende Distrikter gives der i Skolerne ingen Undervisning i Dansk)
lære noget Dansk, ligesom der i de Skoler i disse Distrikter, hvor
Undervisningen sker paa Dansk, gives 4 Timer ugentlig Undervisning
i Tydsk; men det turde dog maaske i det hele være det bedste, slet
ikke at røre ved dette Spørgsmaal.
Med Hensyn til alt, hvad han saaledes havde yttret, havde han
aldeles ingen Betænkelighed ved det her omhandlede 3die Punkt, men
han havde tvertimod allerede tænkt sig at ordne Sagen paa den Maade,
at Kirkevisitatorierne bleve instruerede i den af ham nævnte Retning.
Hvad endelig det 4de Punkt, Confirmationen, angik, da fremgik
det af de Forhandlinger, som gik forud for de normative Bestemmel
ser, som i sin Tid bleve trufne angaaende Sprogordningen, at det var
Regjeringens Tanke, at de blandede Distrikter, hvor, ved Siden af den
fulde Paritet med Hensyn til Kirkesproget, Skolesproget var dansk,
skulde i Tiden efterhaanden gaa over til at være rent dansk. Da Con
firmationen nu er en Sammenblanding af en kirkelig Akt og en SkoleAkt, der ifølge Bestemmelserne i Cancelli-Patentet af 12te August 1820
begge skulle foretages paa selve Confirmationsdagen, har Opfatningen
været, at Confirmationen, saaledes som den var ordnet, ikke kunde
henregnes til de kirkelige Handlinger, med Hensyn til hvilke Valget
af det Sprog, hvori den skulde foretages, var frit, idet man holdt sig
til, at Confirmationen var Slutningsakten for Undervisningen i Skolen,
og at det vilde findes underligt, om den anden Akt, den kirkelige, som
skulde ske paa samme Dag, ikke foregik i samme Sprog, uden at man
har troet, at det kunde give Anstød, at der forholdtes paa denne Maade.
I det Øieblik derimod den egentlige kirkelige Del af Confirmationen
kommer til at foregaa paa en senere Dag end den, hvorpaa Examina
tionen skal finde Sted, vil det ganske simpelt følge af den slesvigske
Forfatnings Bestemmelser, at enhver har frit Valg af, i hvilket Sprog
14*
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den kirkelige Handling skal foretages. At overlade Børnene Valget af,
hvor de vilde confinneres, har hidtil ikke kunnet ske, da de gjældende
Bestemmelser, som ere bievne indskjærpede ved et Circulære fra det
forrige slesvigske Overconsistorium, meget stærkt holde paa, at Børn
ikke maa confirmeres udenfor det Sogn, hvortil de høre, og der har
været Grunde, hentede fra Undervisningens Beskaffenhed, som have
maattet fraraade at frigive Valget i den nævnte Henseende.
Han skulde nu ikke nægte, at han havde stor Betænkelighed ved
Udenrigsministerens Forslag angaaende Confirmationen, idet han paa
den ene Side troede, at man overvurderer de gode Virkninger, som
dets Iværksættelse vil have, medens paa den anden Side, hvad der
opnaaedes, vilde ganske vist blive benyttet til Agitation. Han tvivlede
ikke om, at den tydske Presse strax vilde fremstille, at det igrunden
var ingenting, der var opnaaet, og at der ved Siden deraf vilde blive
gjort alt muligt, sikkert nok efter de Erfaringer, der i andre Hen
seender haves, ved Hjælp af Foræringer og Penge, for at faa Børn i
de blandede Distrikter til at lade sig confirmere paa Tydsk. Den, der
kjender Forholdene derovre, ved jo, at alle mulige Midler anvendes i
Agitationens Tjeneste, og at der i mange Retninger udøves et over
ordentlig stort Tryk, overfor hvilket Regjeringen staar saagodtsom
magtesløs. Hvad han navnlig isærdeleshed frygtede for, var, at Foran
staltningen vilde have Udseende af, som om der snart kunde ventes
noget videre Gaaende i samme Retning; han vilde finde det meget be
tænkeligt, om Sagen skulde i Slesvig blive optaget paa den Maade, og
han troede derfor ogsaa, at det vilde være nødvendigt, at der, naar
Foranstaltningen traadte ilive, maatte ske en Tilføining om, at der
ikke vil blive rørt ved de engang forfatningsmæssigt trufne Grundbe
stemmelser. Den sidste slesvigske Stænderforsamling havde gjentaget
det samme Andragende, som Forsamlingen indgav i Sessionen 1856-57
om, at det ved Menighedernes Valg skulde afgjøres, hvilket Sprog der
skulde bruges som Kirke-, Undervisnings- og Retssprog, og paa hvilket
Andragende Hans Majestæt dengang svarede, at Andragendet ikke
kunde bevilges, men at det skulde have sit Forblivende ved de gjæl
dende Bestemmelser om Sproget; da det vist turde anses for utvivl
somt, at Hans Majestæt ikke vilde tage det saaledes nu foreliggende
Andragende fra Stænderforsamlingen tilfølge, havde han været i nogen
Tvivl, om man ikke skulde ved Formuleringen af de Punkter, som her
ere bragte i Forslag, lade indflyde en Yttring om, at der ikke kan
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gaas ind paa bemeldte Andragende, og at det fremdeles skal forblive
ved den engang forfatningsmæssigt trufne Ordning. Han kunde imid
lertid ikke nægte, at det dog kunde have sin Betænkelighed saaledes
at knytte det Skridt, hvorom der nu er Tale, til et Afslag paa det
tidligere Andragende fra Stænderne, og han havde derfor ogsaa igjen
opgivet denne Tanke; men hvad han dog særdeles maatte holde paa
var, at der, for at man kan se, at Meningen ikke er, at de Foranstalt
ninger, der nu træffes, ere Begyndelsen til en hel følgende Række af
Forandringer, kommer en Antydning af, at det ikke er Hans Majestæts
Hensigt iøvrigt at træffe nogen Forandring i de gjældende Grundbe
stemmelser.
Hans Majestæt Kongen fandt, idet han forresten var fuldkommen
enig med Udenrigsministeren, at det retfærdige var, at de Børn, der
vare oplærte hjemme af tydske Huslærere, ogsaa maatte kunne i deres
eget Sogn blive prøvede paa Tydsk ved den Overhøring, der skal gaa
forud for den egentlige Confirmationshandling.
Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Wolfhagen] maatte dog,
idet det ikke maa lades ude af Sigte, hvorledes Forholdene i Slesvig
virkelig ere: at de paagjældende vælge af rent politiske Hensyn, in
sistere paa, at der ikke gaas videre, end hvad Udenrigsministerens
Forslag med Hensyn til Confirmationen, til hvilket han ganske
sluttede sig, indeholdt, og at Regjeringen maa staa paa det Stand
punkt, at det ikke er Hensigten iøvrigt at røre ved den engang trufne
forfatningsmæssige Ordning af Sprogforholdene, hvorom han fremde
les mente, at man maatte lade indflyde en Yttring i den eventuelle
Udfærdigelse.
Udenrigsministeren [Hall] troede, at det vilde være unødvendigt
at indflette nogen saadan Yttring, da det fremgaar af sig selv, at der
her ikke er Tale om at gjøre nogen Forandring i det givne forfat
ningsmæssige Grundlag, og da de, som af den paagjældende Foran
staltning maatte ville tage Anledning til at frygte for, at den skulde
være en Begyndelse dertil, vilde være lidet beroligede ved, at en slig
Yttring tilføiedes. At knytte det foreslaaede Skridt til et Afslag paa
et tidligere Andragende fra de slesvigske Stænder, vilde efter hans
Mening være i flere Henseender urigtigt, men da den slesvigske Mini
ster selv havde opgivet Tanken derom, skulde han ikke gaa nærmere
ind derpaa. Hvad det angik at gaa videre med Hensyn til Confirma
tionen, end han i sin Forestilling havde bragt i Forslag, da, ihvorvel
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han fra sit Standpunkt som Udenrigsminister ikke kunde have noget
derimod, indsaa han dog, at der derved frembyder sig store Vanske
ligheder, og at det ogsaa let kunde drage mislige Følger efter sig;
ligesom han i det hele troede, at man, med Hensyn til Spørgsmaalet
om Sprogforholdenes Ordning, med Føie maa i enhver Henseende ind
skrænke sig til den Afgjørelse, som, efter en omhyggelig Undersøgelse
af Forholdene, engang forfatningsmæssigt er bleven truffet af Regje
ringen ved de i sin Tid givne Grundbestemmelser.
Krigsministeren [Thestrup] maatte, støttende sig paa den Erfa
ring, som han personlig havde gjennem flere Aar havt Ledighed til at
gjøre med Hensyn til Forholdene i Slesvig, være aldeles af den Mening,
at man bør blive staaende ved, hvad der var foreslaaet af Udenrigs
ministeren og tiltraadt af den slesvigske Minister, og at det vilde være
meget farligt at gaa videre.
Der Minister für das Herzogthum Holstein und Lauenburg [Raas
løff] äusserte, dass er, was die vorliegende Sache betreffe, als Mini
ster für Holstein eigentlich Nichts zu bemerken habe, denn der von
vornherein hervorgehobene Moment, dass die in Vorschlag gebrachten
Veränderungen zur provisorischen Ausgleichung der holsteinischen
Frage sollten beitragen können, sei, wie cs aus der referirten allerunterthänigsten Vorstellung hervorgehe, jetzt weggefallen. Inwiefern
übrigens die vorgeschlagenen Massregeln zur Erreichung des Zwecks:
die befreundeten Mächte, und zwar ins Besondere England, ganz zu
befriedigen geeignet seien, sei der Minister des Auswärtigen besser als
er im Stande zu beurtheilen; er für sich könne jedoch, namentlich
wenn er vor Augen habe das, was in der heute vorgetragenen gross
britannischen Depeche vom 8ten December v.J. gesprochen worden,
einen Zweifel in jener Beziehung nicht unterdrücken. Er erlaube sich
nur dieses zu äussern, müsse sich übrigens natürlicher Weise beschei
den lassen.
Wenn noch der Minister für das Herzogthum Schleswig gewünscht
habe, dass der vorgeschlagene Schritt von einer Erklärung in der von
ihm bezeichneten Richtung begleitet werde, glaube er überall, dass je
weniger Erklärungen abgegeben wærden, desto besser; er glaube aber
auch nicht, dass eine solche Erklärung mit der Schluss-Bestimmung
der Verordnung vom löten Februar 1854 betreffend die Verfassung des
Herzogthums Schleswig (§ 28) recht übereinstimmend sei, und er
könne es jedenfalls, indem er die Sache selbst ganz dahin gestellt lasse,
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nicht für richtig halten, bei dieser Gelegenheit ohne Nothwendigkeit
etwas auszusprechen, wodurch Seine Majestät der König Sich gewis
sermassen binden.
Udenrigsministeren [Hall] maatte gjcntage, hvad der af ham ud
trykkeligt var fremhævet i den refererede Forestilling, at det ingen
lunde var hans Mening, at de venskabelige Magter i det hele, eller
navnlig England, skulde blive fuldkommen tilfredsstillede ved de af
ham nu allerunderdanigst foreslaaede Foranstaltninger. Dette maatte
han meget bestemt fastholde, ligesom han i det hele ikke troede, at
nogetsomhelst af, hvad den danske Regjering vilde være istand til nu
at gjøre, kunde blive fuldkommen tilfredsstillende. Men det, hvorpaa
det kommer an, er, ligeoverfor kommende Begivenheder at indtage
en saa god defensiv Stilling, at det baade udadtil af de venskabelige
Magter, og, hvad han lægger særdeles Vægt paa, herhjemme i den
almindelige Opinion erkjendes, at det er uberettiget, hvad der fra
tydsk Side fordres, og med Hensyn til en saadan defensiv Stilling
var han overbevist om, at de nu foreslaaede Forholdsregler vilde have
stor Nytte.
Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Wolfhagen] yttrede, at
naar den holstenske Minister havde fremhævet Slutningsbestemmel
sen i den slesvigske Forfatnings-Anordning som noget, hvori der
skulde ligge en Hindring for at optage den af ham foreslaaede Tilføining, da troede han ikke, at man derfra kan hente nogen saadan Hinding. Han maatte dernæst fremdeles bemærke, at det, med Hensyn til
hans Stilling til Sagen, vil for ham være af afgjørende Betydning, at
man ser, at de Forandringer, der nu gjøres, ikke ere Indledningen til
større Reformer i samme Retning, da man ellers vil benytte dem som
Agitationsmiddel; og for nu at afskjære en saadan urigtig Opfatning,
hvorved hans Stilling som slesvigsk Minister vilde blive overordentlig
vanskeliggjort, er det, at han ikke kan opgive, at der bliver tilføiet en
Antydning i den af ham paapegede Retning.
Udenrigsministeren [Hall] kunde dog ikke indse, at en saadan let
Antydning vilde kunne være af særdeles Betydning.
Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Wolfhagen] maatte gjentage, at for ham vilde Tilføiningen være af afgjørende Betydning.
Indenrigsministeren [Monrad] skjønnede heller ikke rettere, end
at en saadan Udtalelse maa ske, naar den slesvigske Minister ønsker
det. Det kan jo ikke nægtes, at der her ved de Forslag, som ere gjorte,
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røres ved et meget ømt Punkt, som vil fremkalde Bevægelse ogsaa i
Kongeriget, og han kunde derfor ogsaa fra sit Standpunkt som Inden
rigsminister have nogen Betænkelighed ved, at Sagen bringes til Ud
førelse, medens Kongerigets Rigsdag endnu er samlet. Han tænkte
imidlertid dog ikke, at der i den Henseende skulde befrygtes særdeles
Vanskeligheder, men han vilde dog ogsaa i Betragtning af Stemningen
her i Kongeriget finde en Tilføining i den af den slesvigske Minister
antydede Retning meget ønskelig. Saavidt han havde forstaaet den
slesvigske Minister, vilde det ogsaa, for at han skulde kunne gaa ind
paa at udføre de foreliggende Forslag, være en Betingelse, at en saa
dan Tilføining gjøres; og med Hensyn til Opfattelsen af det hele
Skridt vilde det idetmindste være Indenrigsministeren for sit Ved
kommende meget ubehageligt, om der ved samme skulde foranlediges
et Ministerskifte, hvorved de tilbageblivende Ministre kom til at bære
Ansvaret for, at de paagjældende Foranstaltninger træffes i Slesvig,
og det vilde være saameget mere uheldigt, som det sandsynligvis
maatte blive Udenrigsministeren, der kom til at overtage det slesvig
ske Ministerium, og disse Foranstaltninger herved vilde faa en ganske
egen Charakter. Heri Kongeriget gjøres desuden den Opfattelse gjæl
dende, at naar man betragter Stillingen i Holsten, saaledes som den
træder frem, maatte man meget ønske en skarpere Optræden derovre
fra Regjeringens Side imod den sies vig-holstenske Retning, og hvis nu
den slesvigske Minister kom til at fratræde, uden at der skete nogen
Forandring i Besættelsen af den holstenske Ministers Post, vilde det
let give Præget af, at Hans Majestæt og Allerhøistsammes Ministe
rium gik i en Retning, der er lige imod den, som her i Kongeriget
gjør sig gjældende med Hensyn til de paagjældende Forhold. Det
Skridt, som er bragt i Forslag af Udenrigsministeren, vil enten kunne
opfattes som en Begyndelse til at omgjøre, hvad der i Slesvig er sket
siden 1852, eller kun som noget, Regjeringen, efter at have overveiet
de forskjellige Klager, der foreligger, finder det billigt at gjøre; for at
det nu ikke skal blive opfattet paa den første Maade, som en Foran
dring i Regjeringens System, en Opfattelse, som, hvis den var rigtig,
vistnok vilde medføre, at ikke faa Medlemmer af Hans Majestæts Ka
binet ikke vilde være istand til at blive, vilde han derfor, med Henhold
til hvad han iøvrigt allerede har bemærket, anse det ønskeligt, at den
omhandlede Tilføining gjøres.
Hvad selve de foreliggende Forslag angik, skulde han bøie sig for
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Udenrigsministeren og den slesvigske Minister. Han kunde imidlertid
ikke nægte, at der var adskilligt i Udenrigsministerens Forestilling,
som ikke var ham ganske klart. Han vidste saaledes navnlig ikke ret,
om Meningen var, at Børnene i de blandede Distrikter, naar de havde
Huslærer, kunde undervises enten paa Tydsk eller paa Dansk, ganske
efter de Vedkommendes eget Valg, og om der maaske skulde forlan
ges af dem ligesaa megen Kundskab i Dansk, som der af Børnene i de
danske Skoler i de Distrikter forlanges Kundskab til Tydsk. Det fore
kom ham dernæst heller ikke nødvendigt, saa skarpt, som det i den
refererede Forestilling var sket, at udtale, at man slet ikke vil føre
nogen Control med, hvem der antages til Huslærere. Han troede det
rigtigt, i et saa gjennemagiteret Land som Slesvig, dog at beholde no
get Tilsyn i den Henseende, men i Anvendelsen at vise den største
Liberalitet; men rent at opgive det hele, vilde han anse for betænke
ligt.
Sluttelig skulde han endnu kun bemærke, at han, efter den Grund
betragtning, som han har af de paagjældende Spørgsmaal, at man nem
lig ikke kan paatvinge Sprog og Nationalitet, og at disse kun vinde
Fremgang ved at trænge ind til Hjerterne, medens man derimod ved
Tvang modarbeider sit Øiemed, vilde finde det rigtigt og ønskeligt, at
for de Børn, som undervises paa Tydsk, ogsaa Examinationen, som
skal gaa forud for Confirmationshandlingen, kunde ske i deres eget
Sogn paa Tydsk, men han skulde imidlertid blot nævne dette, uden
videre at urgere det.
Udenrigsministeren [Hall] troede, at det af den refererede Fore
stilling tilstrækkeligt fremgik, at Meningen er, at Børnene i de blan
dede Distrikter, naar der holdes Huslærere til dem, skulle kunne,
ganske efter Forældrenes Valg, blive underviste enten paa Tydsk eller
paa Dansk, og at der, naar Forældrene have ladet dem undervise paa
Tydsk, ikke skal fordres nogensomhelst Kundskab af dem til Dansk;
det var for ham blevet klart, at det vilde være grumme lidet, der
naaedes ved at forlange, at de Børn, der fik Undervisning paa Tydsk,
skulde kunne saameget Dansk, som Børnene i de danske Skoler i de
blandede Distrikter skulde kunne Tydsk, og det vilde være et slemt
Gjæringsstof at kaste ud, naar man vilde opstille et saadant Forlan
gende. Hvad dernæst angik Spørgsmaalet, om der slet ikke skulde ha
ves noget Tilsyn i Henseende til Antagelsen af Huslærere, da maatte
han meget bestemt insistere paa, at ingen Control skal føres hermed.
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Han holdt sig overbevist om, at den hele Foranstaltning ellers vilde
tabe sin Betydning; thi netop saaledes som Forholdene ere i Slesvig,
vilde man ikke en eneste Gang kunne nægte en Person Tilladelse til
at være Huslærer, uden at det blev sagt, at det skete af politiske
Grunde. Dette vilde være umuligt at forhindre, og det var derfor,
naar der skulde naas noget ved at gjøre det af ham foreslaaede Skridt,
nødvendigt, at Forholdet med Hensyn til Huslærere blev fuldstændigt
rent og frit, saaledes at Controllen alene lagdes i den Prøve, som
Børnene skulde underkaste sig ved Examen.
Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Wolfhagcn] bemærkede, at
Forholdene i Slesvig rigtignok ere, hvad Huslærere angaar, ganske an
derledes end i Kongeriget, idet det derovre er noget ganske alminde
ligt at holde Huslærere, og man dertil søger al drage Folk frem, som
ere stærkt compromitterede. Han troede dog imidlertid ikke, at det
vilde have overveiende Betænkelighed at opgive Tilsynet med Anta
gelsen af Huslærere, naar det gjøres til Pligt, at Børnene med deres
Lærer skulle møde ved Kirkevisitationerne til Examination, hvorved
der da saaledes vil haves Control med deres Undervisning.
Justitsministeren [Casse] yttrede, at ogsaa han antog det for ret
færdigt, at der sker de af Udenrigsministeren foreslaaede Lempelser i
den slesvigske Bestyrelse, men han mente tillige, at man bør blive
staaende derved. Hvad det Spørgsmaal angik, om det vilde være hen
sigtsmæssigt at gjøre en saadan Tilføining, som den slesvigske Mini
ster har ønsket, da kunde han ikke andet end dele Udenrigsministe
rens Betænkelighed, hvis den skete paa en Maade, som kunde lade
befrygte, at det vilde bidrage til at svække Betydningen af det Skridt,
der gjøres; men han troede, at al Vanskelighed vilde falde bort og
den slesvigske Minister føle sig tilfredsstillet, naar Formuleringen
kunde ske saaledes, at den Forandring i Henseende til Sproget, der
med Hensyn til den egentlige Confirmationshandling gjøres, er en li
gefrem Conseqvents af, at denne Handling, naar Examinationen skil
les fra den, er af en ren kirkelig Natur, hvor saaledes altsaa de Be
stemmelser for kirkelige Handlinger, som Hans Majestæt allerede har
givet i Forfatnings-Anordningen, ligefrem komme til Anvendelse. Sker
Formuleringen paa denne Maade, vil der ikke kunne være Tanke om at
sætte Foranstaltningen i Forbindelse med fremtidige Forandringer af
Sprogforholdene.
Marineministeren [Bille] fandt, at hvad Udenrigsministeren havde
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foreslaact er en ligefrem Retfærdighedshandling, og han tiltraadte der
for ganske hans Forslag, men han kunde heller ikke paa nogen Maade
stemme for at gaa et eneste Skridt videre. Hvad den af den slesvigske
Minister ønskede Tilføining angik, da turde han ikke have nogen be
stemt Mening om dens Hensigtsmæssighed, men han maatte anse det
af Indenrigsministeren i saa Henseende fremhævede Moment for at
være af megen Vigtighed.
Finantsministeren [Fenger] ansaa de af Udenrigsministeren i
Forslag bragte Forholdsregler som begrundede i naturlig Retfærdig
hed og de forhaanden værende politiske Forhold; han troede det og
saa rigtigt at blive staaende ved dem. Hvad Modaliteten af disse For
holdsregler angik, da mente han, at Indrømmelsen af fuldstændig
Frihed i Henseende til Valget af Huslærere er det rigtige, saaledes at
man først siden prøver, om ogsaa den Undervisning, der gives af dem,
er tilstrækkelig; delte er ogsaa overensstemmende med den Frem
gangsmaade, som følges i andre Dele af Monarkiet. Med Hensyn til
den af den slesvigske Minister attraaede Tilføining fandt han, at de
af Indenrigsministeren i den Henseende anførte Grunde have en væ
sentlig Vægt, og han ansaa det rigtigt, at de foreslaaede Forandringer
ske uden Brud i Regjeringen. Han kunde vel tænke sig, at en saadan
Udtalelse, som af den slesvigske Minister ønsket, kunde gives en saa
dan Form, at den kunde være betænkelig, men han holdt sig forvisset
om, at der vilde kunne findes en saadan Form for den, at baade den
slesvigske Minister kunde være tilfreds, og Udenrigsministeren ingen
Betænkelighed have derved.
Hans Kgl. Høihed Prindsen til Danmark sluttede sig ganske til
Udenrigsministeren.
Hans Kgl. Høihed Arveprindsen sluttede sig ligeledes aldeles til
Udenrigsministeren, idet Høistsamme tillige særlig henledede Op
mærksomheden paa den uheldige Indflydelse, som, efter hans Mening
flere af Præsterne i Slesvig, der gaa i en yderlig Retning, have paa
Tilstanden derovre; i hvilken Anledning saavel Ministeren for Hertug
dømmet Slesvig [Wolfhagen] som Udenrigsministeren [Hall] frem
hævede de eiendommelige og ganske særdeles Vanskeligheder, hvor
med det er forbundet at faa Præstekaldene i Slesvig besatte, saa at
det er saameget mere forklarligt, om der der, ligesom forresten ogsaa
andetsteds, kan være nogle Præster, som kunde være bedre.
Hans Majestæt Kongen yttrede, at Allerhøistsamme, som allerede
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bemærket, var fuldkommen enig med Udenrigsministeren. Hvad angik
den af Ministeren for Slesvig ønskede Tilføining, da fandt Hans Maje
stæt den overfor Indlandet unødvendig, men Allerhøistsamme skulde
imidlertid, da den var Ministeren saa magtpaaliggende, ikke have no
get imod, at den sker, naar den kun ikke kommer i Modstrid med,
hvad Udenrigsministeren anser rigtigt ligeoverfor Udlandet.
Udenrigsministeren [Hall] bemærkede, at man jo med Hensyn til
det Indtryk, som de foreslaaede Foranstaltninger vilde gjøre, baade i
Slesvig og i Kongeriget, maatte være fattet paa endel meget skarpe og
bittre Angreb, men hos mangfoldige vilde ganske vist disse Foran
staltninger mødes med stor Anerkjcndelse; og hvad der i denne Sag
giver Ministeriet en overordentlig Styrke, er, at det ved sig i den i
fuldkommen Overensstemmelse med Hans Majestæt. Med Hensyn til
Udlandet vilde det være i høi Grad svækkende Betydningen af det
hele Skridt, hvis det, der gjøres, stilledes op paa en saadan Maade,
som om det, der fra den anden Side var ønsket, var noget ganske
andet og noget, som fik Afslag. Dette maatte han derfor bestemt mod
sætte sig; men maaske kunde Foranstaltningen bringes saaledes i
Form, at hans Betænkelighed i den nævnte Henseende fjernedes, og
at den slesvigske Minister følte sig tilfredsstillet, saaledes som Ju
stitsministeren havde antydet. Herom vilde det imidlertid være umu
ligt at have nogen bestemt Mening, førend det hele ligger formu
leret for, og denne Formulering maatte være den slesvigske Ministers
Sag.
Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Wolfhagen] haabede, at
det, naar Hans Majestæt fandt, at der ikke i og for sig var noget
imod en Tilføining i den af ham ønskede Retning, vel skulde lykkes
at finde en Formulering, som til begge Sider kunde være tilfredsstil
lende.
Hans Majestæt Kongen behagede derefter allernaadigst at bifalde
Udenrigsministerens foreliggende Indstilling, saaledes at det altsaa
vil paaligge Ministeren for Hertugdømmet Slesvig at drage Omsorg
for den nærmere Udførelse af det i saa Henseende Fornødne.
Med Hans Majestæts Tilladelse forlod derpaa Udenrigsministeren
Geheime-Statsraads-Mødet.
Indenrigsministeren [Monrad] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om Eneretsbevilling for Bagermester C. F. Høneck.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
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allernaadigst at forunde Bagermester Carl Frederik Høneck af Aal
borg 5 Aars Eneret til i det danske Monarki, med Undtagelse af Bi
landene Island og Færøerne samt de danske Kolonier, at anlægge eller
lade anlægge Bagerovne af den af ham angivne Construction.
Fremdeles refererede Indenrigsministeren [Monrad] en allerun
derdanigst Forestilling om Eneretsbevilling for Graveur A. Weed Fald.
Overensstemmende med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at forunde Graveur A. Weed Fald af Aalborg 5 Aars
Eneret til i det danske Monarki, med Undtagelse af Bilandene Island
og Færøerne samt de danske Kolonier, at forfærdige eller lade forfær
dige de af ham angivne Apparater til Anbringelse under Risten paa
Ovne og Ildsteder for at decomponere Vand og lede dets Bestanddele
til Ilden.
Videre refererede Indenrigsministeren [Monrad] en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Udfærdigelsen af en Eneretsbevilling for
Leon P. Barré af Paris.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at forunde Mekanikus Leon P. Barre af Paris 5 Aars
Eneret til i det danske Monarki, med Undtagelse af Island og Fær
øerne samt de danske Kolonier, at forfærdige eller lade forfærdige de
af ham angivne Forbindelser af Rør i Dampkjedler med disses Ende
plader samt Apparater til at indsætte og udtage Rørene, saa at Kj ed
lerne kunne renses.
Indenrigsministeren [Monrad] refererede derefter en allerunder
danigst Forestilling om Eneretsbevilling for C. F. Varley.
Overensstemmende med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at tilstaa Cromwell Feetwood Varley af London 10 Aars
Eneret til i det danske Monarki, med Undtagelse af Bilandene Island
og Færøerne samt de danske Kolonier, at udføre eller lade udføre de
af ham angivne Forbedringer ved elektriske Telegrafer, saaledes at
der foreskrives ham en Frist af 2 Aar til at bringe bemeldte Frem
bringelser til Udførelse her i Riget.
Sluttelig refererede Indenrigsministeren [Monrad] en allerunder
danigst Forestilling, hvorved til allerhøieste Sanction forelægges den
af Rigsdagen vedtagne Lov indeholdende nogle Forandringer i Lov om
Fiskeriet i Limfjorden af 29de December 1857.
Overensstemmende med Indstillingen blev bemeldte Lov allerhøist
stadfæstet af Hans Majestæt.
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Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Straf formildelse for Marie Gjertrud Næve Sand
berg, født Borthig, her af Staden, hvori indstilles, at Marie Gjertrud
Næve Sandberg, født Borthig, her af Staden, allernaadigst maa efter
gives den hende ved Kjøbenhavns Criminal- og Politirets Dom af 7de
August d.A. for Tyveri og Falsk, i Medfør af Forordningen af Ilte
April 1840 § 1 og § 64 cfr. § 62 1ste og 3die Membrum, idømte
Straf af Forbedringshusarbeide i 1 Aar, imod at hun hensættes i
Fængsel paa Vand og Brød i 6 Gange 5 Dage.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede dernæst en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Ophævelse af Ægteskabet mellem I. I. G.
Endorph og Hustru.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at Ægteskabet imellem Joseph Johan Gregorius Endorph og
Hustru Henriette Christine, født Ruschdachsel, maa være aldeles op
hævet, og at det maa tillades Manden at indgaa nyt Ægteskab med
Lods Hansens Enke Hanne, født Tetzlaff, med hvem han i Separa
tionstiden har forset sig.
Fremdeles refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderda
nigst Forestilling om Tilladelse for Besidderen af Stamhuset Bidstrup
til af Stamhusets Fideicommismidler at anvende et Beløb af indtil
12.000 Rd. til Bestridelse af Omkostningerne ved Draining af Hovedgaardens Jorder.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at det til Bestridelse af Omkostningerne ved Draining af
Hovedgaarden Bidstrups Jorder tillades Besidderen af Stamhuset Bid
strup af sammes Fideicommismidler at anvende indtil 12.000 Rd., saa
ledes at Justitsministeriet bemyndiges til i dette Øiemed efterhaanden
at stille et passende Beløb til Disposition, naar det forinden ved Attest
fra tvende paalidelige Mænd godtgjøres for Ministeriet, at et tilsva
rende Beløb er anvendt, samt at Drainingsarbeiderne ere forsvarligt
udførte, og iøvrigt paa Vilkaar, at Beløbet refunderes Stamhuset med
500 Rd. aarligt, Halvdelen at erlægge i hver Omslagstermin og 1ste
Gang i Juni Termin 1869, og at det efter Udløbet af hver Termin
godtgjøres for Justitsministeriet, at det fastsatte Beløb er refunderet.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo-
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restilling angaaende Strafformildelse for Axel Waldemar, kaldet Mor
tensen.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
Kongen allernaadigst at eftergive Axel Waldemar, kaldet Mortensen,
den ham ved Høiesterets Dom af 29de November f.A. for Indbruds
tyveri idømte Straf af Forbedringshusarbeide i 2 Aar, mod at han hen
sættes i Fængsel paa Vand og Brød i 6 Gange 5 Dage.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om, at Besidderen af det Gersdorffske Fideicommis I. P.
Gersdorff maa fritages for det allerhøist fastsatte aarlige Afdrag af
500 Rd. paa hans Gjæld til Fideicommisset.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at Besidderen af det Gersdorffske Fideicommis, Jens Peter
Gersdorff, for sidste Halvdel af indeværende Aar og fremdeles i sin
Levetid fritages for de ham ved de allerhøieste Bevillinger af 8de
December 1853 og 21de December 1858 paalagte Afdrag af 500 Rd.
aarlig paa de ham ifølge disse Bevillinger af Fideicommisset forstrakte
Laan, paa Vilkaar, at Odense Kjøbstads Overformynderi, hvori Fidei
commisset indestaar, sørger for, at de til Sikkerhed for de ommeldte
Laan stillede Livsforsikkringspolicer stedse i rette Tid fornys for Fideicommisbesidderens Regning, saa at Udgifterne dertil afholdes af
hans Revenuer af Fideicommisset, og at den nærmeste Successor til
Fideicommisset, i Henhold til den af ham afgivne Erklæring, fra den
Tid han tiltræder, afdrager den Del af Gjælden til Fideicommisset,
der af hvilkensomhelst Aarsag ikke maatte blive dækket af de tegnede
Livsforsikkringer.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Morten Chr. Jensen og Jens
Chr. Sørensen.
Overensstemmende med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at eftergive Tjenestedreng Morten Chr. Jensen og Mur
lærling Jens Chr. Sørensen de dem ved Dronninglund Herreds Extrarets Dom af 19de Juli d.A. for at have stjaalet af Karup Kirkeblok,
idømte Straffe af 3 Aars Forbedringsarbeide hver, mod at der tildeles
dem hver 25 Slag Rotting.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Udvidelse af nogle i Aarene 1857 og 1858 ud-

224

4. JANUAR 1861

komne almindelige Love til Island, idet han indstillede, at det aller
naadigst maatte behage Deres Majestæt at bifalde:
I) At efternævnte trende Lovudkast ophøies til Love for Island, nemlig:
a) Udkast til Plakat, hvorved Lov af 30te November 1857 angaa
ende nærmere Bestemmelser med Hensyn til Straf af Forbed
ringshusarbeide med Modificationer udvides til Island.
b) Udkast til Plakat, hvorved Lov af 30te November 1857 om
Proklamata i Boer med Modificationer udvides til Island.
c) Udkast til Plakat, hvorved Lov af 29de December 1857 om
Kvindens Myndighed udvides til Island.
II) At for Fremtiden alle almindelige Love, der findes egnede til at
gjøres gjældende for Island, forelægges Althinget som Lovudkast,
saavel i det danske som islandske Sprog, hver Lov for sig, og med
de Forandringer, som deri maatte findes fornødne.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Videre refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderdanigst
Forestilling angaaende Althingets Petition om Autorisation af to Han
delssteder, det ene paa Skeljavik ved Steingrimsfjord i Stranda Sys
sel i Islands Vest-Amt, det andet paa Straumfjord i Myra Syssel i
samme Amt.
Overensstemmende med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at bifalde:
1) At det i den refererede Forestilling ommeldte Udkast til en Plakat
angaaende Autorisation af et Handelssted paa Skeljavik ved Steingrimsfjorden inden Stranda Syssel i Islands Vest-Amt maa fore
lægges det i næste Aar sammen trædende Althing til Betænkning;
og
2) At der i den allernaadigste Bekjendtgørelse, der bliver at udfær
dige til Althinget angaaende Resultaterne af de under dets Møde
i Aaret 1859 afgivne Betænkninger og øvrige indgivne Andragender
maa gives Thinget Besked i Overensstemmelse med det i Forestil
lingen ommeldte med Hensyn til dets Andragende om Autorisation
af et Handelssted ved Straumfjord i Myra Syssel inden Vest-Amtet.
Sluttelig refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderdanigst
Forestilling angaaende Althingets Petition, om at der for Island maa
udkomme en Lov om Straf for Dyrplageri.

225

4. JANUAR 1861-16. JANUAR 1861

I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at det i Forestillingen ommeldte Udkast til en Plakat, hvor
ved Lov af 21de Januar 1857 om Straf for Dyrplageri udvides til Is
land, forelægges det først sammentrædende Althing til Betænkning.
Hans Majestæt hævede derpaa Geheime-Statsraads-Mødet.
J. Liebe.

Møde i geheimestatsrådet onsdag d. 16. januar 1861.
Aar 1861, Onsdagen den 16de Januar, var det Geheime-Statsraad
forsamlet paa Christiansborg Slot under Hans Majestæt Kongens al
lerhøieste Præsidium.
Udenrigsministeren [Hall] bemærkede, at den Kongelige Gesandt
i Frankfurt ikke havde været istand til at give nogen bestemt Efter
retning om, hvorledes Forslaget fra de forenede Committeer angaaende
den holstenske Sag vil blive stillet, medens Gesandten iøvrigt gaar ud
fra, at Forslaget vil komme for i Forbundsdagens Møde imorgen. Saa
meget antager Gesandten imidlertid dog for sikkert, at Forslaget vil
gaa ud paa, at Sagen skal af Forbundsdagen henvises til Executionscommissionen, og at denne derefter skal gjøre endeligt Forslag med
Hensyn til Executionen, at et saadant Forslag skal ske senest inden
31te Januar, at Udførelsen deraf skal overdrages Preussen i Forbin
delse med et af andre Tropper end preussiske bestaaende Armeecorps,
og at der skal forløbe en Tidsfrist, til sidst i Marts, inden Executio
nen træder i Kraft. Mere var Udenrigsministeren efter Gesandtens
Indberetninger ikke istand til med nogen Bestemthed at udtale. Men
uden Hensyn til, hvilken Form der nærmere vilde blive givet det paa
gjældende Forslag, var det Udenrigsministerens fulde Overbevisning,
at der er al Anledning for Hans Majestæts Regjering til nu at fore
tage i saa vidt et Omfang som muligt Forberedelser til Rustning. Vel
er det endnu ingenlunde sikkert, at det vil komme til Krig mellem
Tydskland og Danmark, men der er dog en ikke ringe Grad af Sand
synlighed for, at det vil ske, naar man tager Hensyn til de øjeblikke
lige Forhold i Tydskland og det meget, som vil tilskynde navnlig
Preussen til, at der gjøres et energisk Skridt. Kommer nu dertil hele
Stillingen i Europa, saaledes som den i Øieblikket er, kan det ikke
15
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nægtes, at der er saa overveiende Grund til at frygte en eller anden
Begivenhed, som vil fremkalde Krig, at der er al mulig Opfordring for
Hans Majestæts Regjering og Allerhøistsamme selv til at gjøre alle de
forberedende Skridt, som kunne anses nødvendige.
Marineministeren [Bille] refererede derpaa en allerunderdanigst
Forestilling, hvorved til allerhøieste Approbation forelægges Forelø
big Lov angaaende en extraordinær Udskrivning til Søkrigstjenesten.
Efter at have refereret denne Forestilling tilføiede Marineministe
ren, paa dertil af Hans Majestæt given Anledning, at han under de
nærværende Forhold ikke havde fundet sig foranlediget til at forlange
nogen extraordinær Udskrivning fra Holsten, medens det derimod med
den ordinære Udskrivning derfra vilde have sin sædvanlige Gang; i
hvilken Anledning Hans Majestæt Kongen bemærkede, at dette ogsaa
ganske stemmer med den Bestemmelse, Allerhøistsamme agter at tage
med Hensyn til Landarmeen, idet Han, ved siden af at lade den ordi
nære Udskrivning løbe, ikke forresten agter under de øieblikkelige
Forhold at lade indkalde Landtropper fra Holsten og Lauenborg.
Justitsministeren [Casse] yttrede, næst at bemærke, at han alle
rede tidligere havde foreløbigen gjort Marineministeren bekjendt med
de Erindringer, som han havde at gjøre i Anledning af den forelig
gende foreløbige Lov, at han ikke troede det rigtigt at optage Slut
ningsbestemmelsen om forlods Udskrivning af de Søværnepligtige, der
siden 1852 ere uddannede til Constabler. En Bestemmelse som den
vilde komme i bestemt Strid med alle nugjældende Regler om Søud
skrivningen og navnlig med Værnepligtsloven af 12te Februar 1849.
Denne Lov fastsætter i sin Slutningsparagraph: »løvrigt vil det med
Hensyn til Søindrulleringsvæsenet have sit Forblivende ved de nu
gjældende Bestemmelser«, og disse Bestemmelser indeholdes i den
kongelige Resolution af 2den October 1838, der viser, at der ikke kan
være Spørgsmaal om ved Sessionerne lovligen at udskrive nogen for
lods, som ikke staar i det i Resolutionen bestemte Forhold. Resolutio
nen gaar nemlig ud paa at bestemme Udskrivningen efter Togter, saa
ledes at først de, som intet Togt faar gjort, eller som kun have gjort
1 Togt, udtages, dernæst de, som have gjort 2 Togter, og saa frem
deles, og i Forbindelse dermed sættes det at være gift lige med at
have gjort 2 Togter, saaledes at den gifte skal stilles ved Siden af den
ugifte, der har gjort 2 Togter, og at derhos den gifte, som har Børn,
stilles ved Siden af den ugifte, som har gjort 3 Togter. Kom nu en
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saadan Bestemmelse, som den herommeldle, af Marineministeren fo
reslaaede, ind i den her omspurgte Lov, vilde der, da hele den i den
Kongelige Resolution af 1838 fastsatte absolute Fremgangsmaade for
Udskrivningen nu i 22 Aar er trængt saa aldeles ind i alle de paa
gjældende Folk, at de slet ikke vilde kunne begribe, hvorledes det
skulde gaa til, at den, der var gift, blev, naar han var uddannet til
Constabel, udskreven fremfor de ugifte, som ikke havde gjort 1 Togt,
ingen Tvivl være om, at dette vilde fremtræde som aabenbar Uret, og
Justitsministeren holdt sig overbevist om, at en særdeles stor Misfor
nøjelse vilde udvikle sig.
Men ogsaa fra en anden Side fandt Justitsministeren Betænkelig
hed ved den paagjældende Bestemmelse, og del var med Hensyn til
hele det Forhold, som finder Sted mellem den Udskrivning, som Hans
Majestæt udøver i Forening med Rigsraadet, og den, som Allerhøist
samme udøver i Forening med Repræsentationen for Kongeriget. Den
Udskrivnings-Lov, som emanerer fra den Lovgivningsmagt, som Rigs
raadet deler med Hans Majestæt, kan ikke gaa videre end sige, at saa
og saamange af hver Klasse søværnepligtige : Helbefarne, Halvbefarne,
Søvante og Usøvante behøves udskrevne, men hvorledes disse Personer
skulle skaffes tilveie, hører ikke hjemme i denne Lov; det er Konge
rigets Rigsdag, der skaffer det Mandskab, som Rigsraadet anser for
nødent. Justitsministeriets Sag er det da at sørge for, at Marinemi
nisteren kommer i Besiddelse af det Mandskab, han skal have, og
dette er noget, som sker ad administrativ Vei. Justitsministeren tro
ede derfor, at hvis der i den foreliggende Lov optages Bestemmelsen
om forlods Udskrivning, kommer man derved ind paa et Gebet, som
ligger udenfor Rigsraadets Virkekreds. I 1851 blev der af Regjeringen
forelagt Rigsdagen et Lovudkast, som gik ud paa med Hensyn til Ud
skrivningen af søværnepligtige at forandre Reglerne i den Kongelige
Resolution af 2den October 1838, saaledes at der skulde tilstedes for
lods Udskrivning i visse Tilfælde uden Hensyn til Alderen, og at ellers
Udskrivningen skulde ske efter Aldersklasser; men denne Bestem
melse mødte Modstand paa Rigsdagen, den udgik af Lovudkastet, og
Kongen stadfæstede Loven uden den.
Disse Grunde var det, hvorfor Justitsministeren fra to Sider fraraadede den omhandlede Bestemmelse, men han erkjendte naturlig
vis, at Marineministeren maatte have det Antal til Gonstabler uddan
nede Søværnepligtige, som han forlangte. Dette vilde ogsaa kunne ske,
15*
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naar det hele Antal af Mandskab, der skal udskrives, bliver i Loven
sat til 6000 istedetfor nu 4000. Han havde nemlig ved en omhyggelig
Gjennemgaaen for flere Aar af de vedkommende Lister for alle Ud
skrivningsdistrikter faaet en til Vished grændsende Sandsynlighed
for, at naar der udskreves 6000 Mand, vilde derimellem blive et An
tal til Constabler uddannede, som Marineministeren ønskede at faa,
og han skulde da drage Omsorg for, at, saasnart Udskrivningen var
sket, Rullerne over disse 6000 Mand øieblikkelig tilstilledes Marine
ministeren, der af Vedtegningerne vilde kunne se, hvem af dem der
vare uddannede til Søartillerister. Naar saa blot Marineministeren un
derrettede ham om, at han ønskede disse indkaldte, skulde dette strax
ske, og Marineministeren vilde da paa denne Maade faa de 1800 Con
stabler, han skulde have, uden at der blev mindste Tale om Misfornøielse fra de søværnepligtiges Side eller om Overskridelse af de for
Udskrivningen hidtil gjældende Regler.
Marineministeren [Bille] fandt, at det, efterat de søværnepligtige,
som siden 1852 vare bievne uddannede til Constabler, havde kostet
Staten en Sum af c: % Million Rigsdaler, var et sørgeligt Resultat,
at man, naar der nu var Brug for dem, kun ad saadan en Omvei, som
af Justitsministeren foreslaaet, skulde være istand til at faa fat paa
dem; men han kunde dernæst heller ikke indse, hvad Garanti der var
for paa denne Maade at faa disse Folk, hvis store Masse efter al Sand
synlighed er søvante. Ved at indkalde 6000 Mand istedetfor 4000 vilde
man ogsaa betydeligt lamme Handel og Skibsfart, og navnlig havde
han i denne Henseende Frygt med Hensyn til den indenrigske Fart;
det, som forrige Gang satte Danmark istand til at soutenere 3 Aars Krig,
var netop, at man lod Handel og Skibsfart florere og ikke brugte flere
Folk end nødvendigt, og det er Marineministerens Pligt at sørge for,
at der ikke udskrives flere, end der behøves, da han bærer Ansvaret
herfor. 4700 Mand er hvad der efter hans Mening fornuftigvis behøves
under Forudsætning af Krig, medens han dog ikke paa nogen Maade
kan indestaa for, at det ikke vil kunne blive nødvendigt senere at
udskrive flere. Men naar han nu fik 6000 Mand og lod Vs af dem gaa,
vilde han derved, hvis han siden skulde behøve flere, paadrage sig et
Ansvar, han ikke kunde bære. Han maatte derfor, forsaavidtsom det
virkelig skulde være rigtigt at lade Slutningsbestemmelsen om For
lods-Udskrivning af Constabler udgaa af Loven og at lade 6000 Mand
udskrive, erklære, at han maatte beholde alle de 6000 Mand og ikke
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kunde lade en eneste gaa, hvilket altid dog vilde være en Gjenstand
af c: 4000 Rd. om Maaneden.
Indenrigsministeren [Monrad] bemærkede, at han just ikke kunde
finde det saa farligt, om der bliver udskrevet et større Antal, end der
behøves, thi det, at Mandskabet udskrives, vil ikke være til Hinder
for, at den udskrevne gaar i indenrigsk Fart, og Udskrivningen vil
altsaa forsaavidt ikke have nogen saa betænkelig Følge for Omsæt
ningsforholdene. Forøvrigt maatte han, hvis Resultatet skulde blive,
at der skal udskrives 6000 Mand, anse det for ønskeligt, at man, da,
efter hvad der er anført, det til Constabler uddannede Mandskab for
størstedelen er blandt de søvante, kun udskriver det Antal helbefarne,
som er nødvendigt, og et noget større Antal halvbefarne, men forresten
lade det hele Tillæg væsentligt falde paa de søvantes Klasse, saale
des at Forholdet kunde blive f.Eks. 800 helbefarne, 1300 halvbefarne,
2600 søvante og 1300 usøvante. Men det forekom ham imidlertid, at
den Lovgivningsmagt, der raader over hele Monarkiet, maa være be
myndiget til ved provisorisk Lov at træffe en saadan Forandring i
den gjældende Lovgivning, at der til de i den Kongelige Resolution af
2den October 1838 bestemte 4 Klasser, hvori Mandskabet skal deles,
kommer en 5te Klasse: de til Søartillerister uddannede; og saa kunde
da Udskrivningsloven slutte sig dertil, saaledes at der udskrives det
af Marineministeren begjærte Antal henhørende til bemeldte 5te
Klasse.
Justitsministeren [Casse] yttrede, at han vel, da det af Inden
rigsministeren nu reiste Spørgsmaal var ham ganske nyt, ikke for
Øieblikket turde udtale nogen bestemt Mening om, hvorvidt der ikke
til en saadan Forandring, hvorved der i Strid med de gjældende Be
stemmelser oprettes en ny Klasse af søværnepligtige, maatte udkræ
ves Samtykke af Repræsentationerne for de enkelte Landsdele; men i
ethvert Fald kunde han dog ikke andet end, paa en Tid, hvor den
lovgivende Magt for Kongeriget er beskjæftiget med et den af Regje
ringen forelagt Udkast til en ny Værnepligtslov, hvis Bestemmelser
helt igjennem knytte sig til de gjældende Regler om Inddelingen af
de søværnepligtige i 4 Klasser, finde det betænkeligt nu ad extraordi
nær Vei ved en provisorisk Lov at omdanne det, der udgjør Grund
laget for den bestaaende Værnepligtslovgivning. Det var under disse
Omstændigheder formeget at gjøre et saadant extraordinært Skridt,
naar der er en anden aldeles lovlig Vei, ad hvilken man, idet man
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vinder det store Gode, ganske at undgaa den store Misnøie, som ikke
kunde andet end udvikle sig i Sessionsdistrikterne, hvis Forslaget om
forlods Udskrivning af det paagjældende Antal Constabler toges til
følge, opnaar aldeles det samme som det, der er tilsigtet med dette
Forslag. Og han maatte i denne Henseende gjentage, at naar der bli
ver udskrevet 6000, (imod hvilken større Udskrivning det heller ikke
syntes ham, at der af Marineministeren var anført nogen afgjørende
Grund) har han, efter hvad alle de vedkommende statistiske Oplys
ninger, han har skaffet sig, vise, den fuldeste Forvisning om, at Ma
rineministeren deriblandt vil faa det Antal Constabler, som han for
langer, idet det nemlig i Reglen fortrinsvis er de søværnepligtige, som
have gjort 1 eller 2 Togter, som komme til at blive udskrevne, og
Udskrivningen saaledes netop vil ramme den største Del af de til Sø
artillerister uddannede.
Han skulde saaledes vedblivende anse det fra enhver Side for rig
tigt, at den paagjældende Passus udgaar af den foreliggende Lov.
Conseilspræsidenten [Hall] bemærkede, at han var kommet til den
Overbevisning, at der ikke kunde være noget iveien for, at Udskriv
ningen sker saaledes som af Marineministeren foreslaaet. Saaledes som
Grundlovsbestemmelsen af 29de August 1855 lyder, forekom det ham
klart, at man ikke kan nægte Berettigelse for Rigsraadet som Monar
kiets Fælledsrepræsentation (altsaa ogsaa for Regjeringen ved en fo
reløbig Lov) til at tage Beslutning om, hvilket Mandskab der skal
haves til Brug, medens det kun er Lovgivningsmagten for de enkelte
Dele af Monarkiet, hvis Sag det er at sørge for dette Mandskabs Til
veiebringelse. Men idet han saaledes ikke troede, at der med Føie kan
gjøres Indvending imod at bruge en saadan Fremgangsmaade, som af
Marineministeren foreslaaet, turde han imidlertid paa den anden Side
ikke benægte, at der vilde kunne reises i høi Grad Angreb fra Rigs
dagens Side mod samme, og han kunde godt forstaa, at der hos Ju
stitsministeren var Tilbøielighed til at ønske saadant Angreb undgaaet. Det forekom ham derfor ogsaa, at om man endog har den
Overbevisning, som han, rolig at kunne tilraade Hans Majestæt at
følge Marineministerens Forslag, saa er der dog Grunde til at vælge
en anden Form, naar derved uden særegen Vanskelighed Resultatet
væsentligt vil opnaas paa anden Maade. Og dette fandt han det fuld
stændigt klart at ville ske, naar man, som af Justitsministeren fore
slaaet, forhøier det Antal, der skal udskrives, til 6000. Det finantsi-
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elle Hensyn, som derimod var fremhævet af Marineministeren, var, i
Sammenligning med andet, der under de forhaanden værende Om
stændigheder maa gjøres, saa ubetydeligt, at det var at agte for in
tet, da det i Løbet af et Par Maaneder vilde vise sig, om der virkelig
havdes Brug for det større Antal, der var udskrevet, eller ikke, og det
altsaa kun var nogle Tusinde Rigsdaler, hvorom der er Spørgsmaal.
At den større Udskrivning skulde virke særdeles uheldigt for Skibsfar
ten, kunde han heller ikke antage, da den indenrigske Fart jo staar
de paagjældende aaben; og endelig syntes det ham ogsaa, at det for
paakommende Tilfælde frembød adskillige Fordele for Marineministe
ren at have et større Antal udskrevet, end der just i Øieblikket be
høves.
Han skulde saaledes finde det rigtigst, at Bestemmelsen om for
lods Udskrivning udgaar af den foreliggende Lov, og at Antallet af
dem, der skulle udskrives, forøges til 6000, saaledes at denne For
øgelse kommer væsentligt til at falde paa de søvante og halvbefarne.
Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Wolfhagen] maatte, næst
at bemærke, at der ligeoverfor den for Slesvig gjældende Lovgivning
vel for dette Hertugdømmes Vedkommende just ikke vilde være noget
imod den omhandlede Bestemmelse om forlods Udskrivning, efter den
Erfaring, han har fra Søsessionerne, udtale som sin Overbevisning, at
det vil have en meget deprimerende Indflydelse, hvis de hidtil fulgte
Regler for Udskrivningen fraviges. I Resultatet vil det vistnok ganske
føre til det samme, enten Marineministerens Forslag eller Justitsmi
nisterens følges; men for de enkelte Distrikter vil Indtrykket være
væsentlig forskjelligt, idet Udskrivningen vil træde frem paa en gan
ske anderledes skarp og haard Maade, naar det strax fra Begyndelsen
betegnes, at de til Constabler uddannede skulle forlods udtages uanset
de hidtil gjældende absolute Fritagelsesgrunde, og saaledes netop de
kunne blive udtagne, som det træffer allerhaardest. Hvad angik den
Betænkelighed, som Marineministeren havde ved, at der sker en større
Udskrivning, end der efter hans Mening behøves, da maatte det vel
erindres, at Udskrivning er ikke Indkaldelse, og han saa derfor heller
ikke, hvorfor det, naar Marineministeren af de 6000 udskrevne havde
udpeget de 4000, som han har Brug for, er nødvendigt for ham at be
holde ogsaa de øvrige 2000, som han ikke nu har Brug for.
Marineministeren [Bille] bemærkede, at naar, efter alt hvad der
nu fra forskjellige Sider er blevet anført, Sagen ikke kan gaa paa an-
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den Maade, end at Slutningsbestemmelsen om forlods Udskrivning
udelades af Loven, og at der bliver udskrevet 6000 Mand, men at
Justitsministeren da garanterer ham, at han faar det til Constabler
uddannede Mandskab, var der nu for ham ikke andet end at cedere;
hvad Ansvaret med Hensyn til den større Udskrivning angik, da
maatte han, efter hvad der forelaa, føle sig sikkret. Forsaavidt Inden
rigsministeren havde ment, at der, uagtet der blev udskrevet 2000
flere, ikke skulde udskrives et større Antal helbefarne end de, under
Forudsætning af, at der kun blev udskrevet ialt 4000, forelaaede 800,
da vilde der vistnok, hvis Marinen virkelig skulde komme til at bruge
de 6000 Mand, behøves endel flere helbefarne; men han skulde imid
lertid dog ikke modsætte sig, at Forholdstallet nu bliver i Loven sat
saaledes som af Indenrigsministeren antydet.
Hans Majestæt Kongen behagede derefter allernaadigst at bifalde
den foreløbige Lov, dog saaledes, at Antallet af den Styrke, der af det
søværnepligtige Mandskab skal udskrives, bestemmes til 6000 Mand,
saaledes fordelt: 800 helbefarne, 1300 halvbefarne, 2600 søvante, 1300
usøvante, samt at Bestemmelsen om forlods Udskrivning af det til
Søartillerister indøvede Mandskab bortfalder.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Raas
løff] referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend das
Verbot des sogenannten »deutschen Nationalvereins« in den Herzogthümern Holstein und Lauenburg, indem er allerunterthänigst bean
tragte, ob es nicht allerhöchst zu genehmigen sein möchte, dass der
sogenannte »deutsche Nationalverein« mit Rücksicht auf den von den
holsteinischen Mitgliedern desselben am 13sten d.M. gefassten Be
schluss, demzufolge dieselben es als ihre besondere Aufgabe erkennen,
auf die Wiederherstellung und weitere Ausbildung der alten Verbin
dung Schleswigs mit Holstein hinzuwirken, in den Herzogthümern Hol
stein und Lauenburg verboten werde.
Conseilspræsidenten [Hall] bemærkede, at han, for tilstrækkeligt
at charakterisere Beskaffenheden af det Formaal, som de holstenske
Medlemmer af den paagjældende Forening have sat sig, meget ønskede,
at der i den allerhøieste Udfærdigelse angaaende Forbudet mod For
eningen til den i den foreliggende Indstilling som Grund, hvorpaa
den allerhøieste Beslutning skal hvile, fremhævede 1ste Del af
bemeldte Medlemmers Formaal: »auf die Wiederherstellung und wei
tere Ausbildung der alten Verbindung Schleswigs mit Holstein hinzu-
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wirken«, tilføies den i umiddelbar Forbindelse hermed af samme Med
lemmer satte 2den Del af deres Formaal: »und auf den engsten An
schluss an das centraliste Deutschland hinzuwirken«; og efterat
Ministeren for Hertugdømmerne Holsten und Lauenborg [Raasløff]
i den Anledning havde yttret, at han egentlig intet kunde have imod
en saadan Tilføining, behagede det Hans Majestæt Kongen med denne
Tilføining allernaadigst at bifalde den foreliggende Indstilling.
Indenrigsministeren [Monrad] tog af den nu saaledes afgjorte Sag
Anledning til at bemærke, at da det, efterat den paagjældende For
ening nu er bleven forbudt, meget godt kan ligge i dens Medlemmers
Plan at træde op paa en agitatorisk Maade og at ville søge at bevirke
Uroligheder, er det nødvendigt at sørge for, at der er en saa tilstræk
kelig militær Styrke i Holsten, at det i Mellemtiden, inden Afgjørelsen
af Executionsspørgsmaalet kommer, kan forhindres, at der sker saa
danne Uroligheder, saaledes at ikke et lignende Paaskud, som i 1848,
skal kunne benyttes fra vore Modstanderes Side. Han betragtede det
derfor som en Selvfølge, at Krigsministeren drager Omsorg for, at der
er en tilstrækkelig Styrke i Holsten.
Udenrigsministeren [Hall] maatte ogsaa anse det for meget vig
tigt, at hvis, som er at vente, Agitationer kommer frem i Anledning
af Forbudet mod den omhandlede Forening, disse da strax og med
stor Energi blive undertrykkede, og det vilde være meget uheldigt,
hvis det blot med det allerfjerneste Skin af Ret skulde kunne siges,
at Hans Majestæts Regjering ikke var istand til at haandhæve Orden
i Holsten.
Efterat Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Wolfhagen] havde
udtalt sig i samme Retning som begge de foregaaende Ministre og
navnlig bemærket, at han havde megen Grund til at antage, at den
Militærstyrke, der fortiden er i Holsten, er saa ringe, at den ikke
vilde være tilstrækkelig i paakommende Tilfælde (i Kiel skal der saa
ledes kun være 170 Mand), yttrede Ministeren for Hertugdømmerne
Holsten og Lauenborg [Raasløff], at hidtil ingen Rolighedsforstyr
relse havde fundet Sted i Holsten, og at Stemningen i Almindelighed
derovre er afgjort imod enhver Forstyrrelse af Lovlighed og Orden;
han troede derfor heller ikke, at der forsaavidt var Anledning til at
tage videre Sikkerheds-Forholdsregler ved at forøge den militære
Styrke, og det saameget mindre, som man derved dog alligevel ikke
kunde blive istand til at være alle Eventualiteter voxen. Tilstanden i
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Holsten er for Øieblikket altfor rolig til, at man af Frygt for den
skal lade sig lede i at indrette sine militære Forholdsregler, og skulde
der endelig ogsaa ske nogen Urolighed, vilde man jo, naar det skulde
behøves, snart kunne faa en Bataillon fra Slesvig.
Marineministeren [Bille] bemærkede, at det dog forekom ham, at
Momentet nu er der til at forstærke Bataillonerne i Holsten for at
sætte dem istand til i paakommende Tilfælde at optræde med en vis
Selvstændighed og Kraft; 170 Mand i en By som Kiel med 15000 Indvaanere er dog aabenbart under de nuværende Forhold for lidet.
Skulde det komme til Execution i Holsten, vilde jo, antog han, vore
Troppers Rolle være at trække sig tilbage; men Maaden hvorpaa de
trække sig tilbage, gjør dog en stor Forskjel, og de bør under alle
Omstændigheder kunne gjøre det med en vis Anstand. Han fandt det
saaledes i det hele at være en rigtig Forholdsregel at forstærke Ba
taillonerne i Holsten.
Hans Kgl. Høihed Prindsen til Danmark yttrede, at, medens
han meget maatte ønske, at man ruster sig saa stærkt som muligt,
forekom der ham paa den anden Side slet ingen Grund at være for
Øieblikket til at forstærke Bataillonerne i Holsten, medmindre Auto
riteterne derovre skulde selv forlange det. Der er, saavidt Hans Konge
lige Høihed ved, fuldkommen roligt i Holsten, og efter hvad den hol
stenske Minister har anført, er der heller ikke, tror han, Grund til at
frygte nogen alvorlig Demonstration der. Hvis Garnisonerne i Holsten
nu forstærkes, vil det agitere Gemytterne baade der og i Tydskland,
og dette bør man undgaa. Er der Grund til at straffe i Holsten, skal
man straffe dem alvorligt, der ere skyldige, men man skal ikke lade
hele Landet lide derunder.
Indenrigsministeren [Monrad] troede dog, at det, saaledes som
Forholdene nu ere, allerede nu er nødvendigt at forstærke Bataillo
nerne i Holsten, ogsaa for, som Marineministeren har fremhævet, at
sætte dem istand til at kunne, i Tilfælde af en eventuel Execution,
trække sig tilbage paa en honorabel Maade.
Hans Kgl. Høihed Prindsen til Danmark bemærkede, at der
hertil altid vilde være Tid nok, da, efter hvad Udenrigsministeren
idag tidligere havde yttret, Executionen først vilde kunne ske imod
Slutningen af Marts; i hvilken Anledning Udenrigsministeren [Hall]
erindrede, at det dog ikke kunde anses som aldeles afgjort, at Execu
tionen ikke vil kunne komme tidligere.
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Marineministeren [Bille] troede at maatte bemærke, at naar han
havde udtalt sig for nu at forstærke Bataillonerne i Holsten, da var
det slet ikke en Forstærkning som Krigsberedskab, at han havde
tænkt sig, men som han udtrykkeligt havde sagt, en Forstærkning
som Middel dels til at bevare den offentlige Rolighed (og Erfaringen
har i den Henseende lært, at man med en lille Styrke kan forhindre,
hvad der ellers bagefter skulde en stor Styrke til at raade Bod paa)
dels til, naar Bataillonerne i Tilfælde af en Execution skulde trække
sig tilbage, at give dem et anstændigt Billede af den danske Styrke.
Krigsministeren [Thestrup] bemærkede, at han allerede havde paa
tænkt uopholdeligt at gjøre Hans Majestæt allerunderdanigst Forslag
om Indkaldelse af en Del af Styrken til at forstærke de i Holsten
liggende Troppeafdelinger.
Hans Majestæt Kongen behagede allernaadigst at tilkjendegive, at
Allerhøistsamme, da han ikke fandt, at der er Tropper nok i Holsten,
agter at forstærke de der garnisonerende Afdelinger, i hvilken Hen
seende Hans Majestæt forventede snarest muligt at modtage gjennem
Allerhøistsammes Kabinet Krigsministerens nærmere Forestilling.
Med Hans Majestæt Tilladelse forlod derpaa Indenrigsministeren
og Ministeren for Hertugdømmet Slesvig det Geheime-Statsraad, da
Embedsforretninger gjorde deres Nærværelse andetsteds nødvendig.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende Livsstrafs Eftergivelse for Johanne Christiane Niel
sen, idet han indstillede, at Johanne Christiane Nielsen af Kjerteminde
allernaadigst maa forskaanes for den hende ved Høiesterets Dom af
17de f.M. for at have ombragt sit nyfødte Barn idømte Straf af at
miste sin Hals og hendes Hoved at sættes paa en Stage, imod at hun
hensættes til Tugthusarbeide i 8 Aar.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Videre refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderdanigst
Forestilling angaaende Livsstrafs Eftergivelse for Arrestanten Niels
Christian Gundersen og Arrestantinden Laurine Andersdatler, hvori
indstilles, at den Arrestanten Niels Christian Gundersen og Arrestant
inden Laurine Andersdatter ved Høiesterets Dom af 17de f.M. for
Blodskam, i Medfør af Loven 6-13-14, 1ste Membrum, idømte Straf
af at have deres Liv forbrudt, allernaadigst maa eftergives dem, imod
at de hensættes til Forbedringshusarbeide hver i 2 Aar, samt at det
ved deres Løsladelse paalægges vedkommende Øvrighed at drage Om-
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sorg for, at de ikke tage Ophold indenfor 4 Miles Afstand fra hinanden.
Conseilspræsidenten [Hall] yttrede, at naar man saa hen til de
særdeles Omstændigheder, som tale for de paagjældende, og tog det
hele Tilfælde, saaledes som det her foreligger, var der for hans Fø
lelse noget ganske oprørende i at sætte disse Mennesker i Forbedrings
huset, og at han, hvis det, med Hensyn til at ikke en eneste af Høie
sterets Tilforordnede har andraget paa Straffens Nedsættelse til
Fængsel paa Vand og Brød, ikke skulde findes tilraadeligt nu desuag
tet at lade Straffen synke saa dybt, meget vilde ønske, at, inden ende
lig allerhøieste Bestemmelse bliver taget, Høiesteret først høres an
gaaende en saadan yderligere Formildelse.
Justitsministeren [Casse] bemærkede, at det i høieste Grad vilde
tilfredstille hans Følelse, om de paagjældende kunde slippe med
Fængsel paa Vand og Brød, men at han dog, af Frygt for at en saa
dybt gaaende Formildelse vilde i det hele virke skadeligt og staa i
et altfor skrigende Misforhold til den Straf, der anvendes i andre
lignende Tilfælde, hvor ogsaa Omstændighederne tale for de Vedkom
mende, om end ikke i saa særdeles en Grad som her, ikke kunde an
det end, da ingen af Høiesterets Tilforordnede har indstillet de dom
fældte til at afsone deres Brøde med Fængsel paa Vand og Brød, fraraade nu at lade Formildelsen komme til at gaa videre end til 1 Aars
Forbedringshusstraf. Imidlertid skulde han ikke have noget imod at
høre Høiesteret, om der maatte være særdeles Betænkelighed ved i
dette Tilfælde at gaa ned til Vand- og Brøds-Straf.
Hans Majestæt behagede derefter allernaadigst at resolvere, at for
inden endelig allerhøieste Bestemmelse tages, bliver Høiesteret at høre
i den af Justitsministeren nu nævnte Retning.
Med Hans Majestæts Tilladelse forlod derpaa Ministeren for Her
tugdømmerne Holsten og Lauenborg det Geheime-Statsraad.
Justitsministeren [Casse] refererede dernæst en allerunderdanigst
Forestilling om, at en Del af Hørby Sogn maa henlægges fra HellumHindsted Herreders Jurisdiction til Gislum Herred, forsaavidt Justitsog Politivæsenet angaar.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at den Del af Hørby Sogn, som ligger syd for en Linie, dragen
fra Mariager Fjord i Sogneskjellet imellem Hørby og Valsgaard Sogne
indtil Hobro-Hadsund Landevei, derfra langs denne Vei indtil HobroAalborg Chaussee, derfra langs denne og den dertil stødende Hobro-
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Løgstør Landevei norden om Hadals Mølle til Øls Sogneskjel, henlæg
ges fra Hellum-Hindsted Herreders til Gislum Herreds Jurisdiction,
forsaavidt Justits- og Politivæsenet angaar.
Fremdeles refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Nedsættelse af en F. D. J. Gjedsted idømt
Mulkt.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at den forhenværende Hoboist ved det forrige 1ste Livregi
ment Frederik Diderik Jensen Gjedsted ved Kjøbenhavns Criminal- og
Politirets Dom af 20de November f.A. for Udfærdigelsen af en usand
færdig Forloverattest idømte Mulkt af 25 Rd. til Kjøbenhavns Fattig
væsens Hovedkasse nedsættes til 1 Rd.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Livsstrafs Eftergivelse for Arrestantinden Char
lotte Engmann eller Ångmann.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at eftergive Arrestantinden Charlotte Engmann eller
Ångmann ved Høiesterets Dom af 3die f.M. for at have forsøgt at om
bringe sit Barn, i Henhold til Forordningen 4de October 1833 § 14,
2det Membrum, cfr. Lovens 6-6-22, tilfundne Straf af at have sit Liv
forbrudt, imod at hun hensættes til Forbedringshusarbeide i 6 Aar.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om Tilladelse for S. Grimsdatter til at indgaa Ægteskab
med Bonden S. Gudmundsson.
Overensstemmende med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at tillade, at Solveig Grimsdatter af Grimsø inden Is
lands Nord- og Øst-Amt maa indgaa Ægteskab med Sigurdur Gud
mundsson, ligeledes af Grimsø, uanset at hun med ham har bedrevet
Hor, inden hendes Ægteskab med Finnbogi Finnbogason var bleven
aldeles ophævet.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Althingets Petition om Refusion af Omkostnin
gerne ved de af Indbyggerne i Skaptafells og Rangarvalla Sysseler ud
stillede Faarevagtcr.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at der i Bekjendtgjøreisen til Althinget angaaende Resulta
terne af de under dets Møde i 1859 afgivne allerunderdanigste Be
tænkninger og øvrige indgivne Andragender maa i Anledning af for-
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nævnte Petition gives Althinget Besked i Overensstemmelse med det
af Justitsministeren i den refererede Forestilling allerunderdanigst
Foreslaaede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om Tilladelse for Besidderen af Stamhuset Dallund til at an
vende de Stamhuset tilhørende Aktiver og Fideicommiskapitaler til
indkjøb af Jordegods i Slesvig, hvori indstilles:
1) At det allernaadigst maa tillades Besidderen af Stamhuset Dal
lund, Baron Carl Frederik Axel Bror Blixen-Finecke, Storkors af
Dannebrogen, at anvende de Stamhuset tilhørende Aktiver og Fi
deicommiskapitaler til Indkjøb af Jordegods i Slesvig, saaledes at
det forbeholdes nærmere allerhøieste Bestemmelse, i hvilket For
hold de kjøbte Ejendomme skulle stilles til Stamhuset Dallund.
2) At Justitsministeriet maa bemyndiges til at træffe alle de nærmere
Bestemmelser i denne Sag, som Ministeriet maatte finde nødven
dige, forsaavidt Ministeriet ikke maatte anse det fornødent at er
hverve Deres Majestæts egen allerhøieste Resolution.
Begge disse Indstillinger bleve allernaadigst bifaldte af Hans Maje
stæt.
Sluttelig refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderda
nigst Forestilling om Tilladelse for Besidderen af Stamhuset Moltkenborg og det Hvitfeldtske Fideicommis til paa bemeldte Fideicommisses Aktiver at optage et Laan m. v., hvori indstilles:
1) At det allernaadigst maa tillades Besidderen af Stamhuset Moltkenborg og det Hvilfeldtske Fideicommis, Gcheimeconfcrentsraad
og Kammerherre, Greve A. G. Moltke-Hvitfeldt, Commandeur af
Dannebrogen og Dannebrogsmand, til Indkjøb af de i Slesvig belig
gende Hovedgaarde Graasten og Fiskebæk med Tilliggende at op
tage et Laan paa fornævnte Fideicommisses Aktiver af indtil
150.000 Rd., dog saaledes, at Laanet i Forbindelse med den Del af
Kjøbesuminen, som maatte forblive indestaaende i bemeldte Eien
domme, ikke kommer til at overstige det Beløb, som en lovformelig
optagen Taxationsforretning maatte udvise at være Eiendommenes
sande Værdi, og at det forbeholdes nærmere allerhøieste Bestem
melse, i hvilket Forhold de indkjøbte Eiendomme ville være at
stille til Fideicommisset.
2) At Laanet afdrages med 5000 Rd. aarlig, Halvdelen at erlægge i
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hver Omslagstermin, 1ste Gang i December Termin d.A., og at Af
dragene efter hver Termin legitimeres for Justitsministeriet.
3) At Besidderen for et Tidsrum af 10 Aar, at regne fra December
Termin d.A., allernaadigst maa fritages for det ved allerhøieste
Bevilling af 17de Januar 1859 fastsatte Afdrag af 2500 Rd. aarlig
paa den Stamhuset Moltkenborg paahvilende Gjæld; og
4) At Justitsministeriet allernaadigst bemyndiges til at træffe alle i
fornævnte Henseende fornødne nærmere Bestemmelser, forsaavidt
det ikke maatte finde Anledning til at indgaa til Deres Majestæt
med allerunderdanigst Forestilling.
Samtlige disse Indstillinger bleve allernaadigst bifaldte af Hans
Majestæt.
Hans Majestæt hævede derpaa Geheime-Statsraads-Mødet.
J. Liebe.

Møde i geheimestatsrådet onsdag d. 30. januar 1861.
Aar 1861, Onsdagen den 30te Januar, var det Geheime-Statsraad
forsamlet paa Christiansborg Slot under Hans Majestæt Kongens al
lerhøieste Præsidium. Justitsministeren var ved Sygdom forhindret
fra at være tilstede.
Udenrigsministeren [Hall] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende Instruction for den Kongelige Forbundsdagsgesandt
til Afstemning over det af de forenede Udvalg i Frankfurt den 17de
d.M. i Forbundsdagen indbragte Forslag.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at bemyndige Udenrigsministeren til al instruere den
kongelige Forbundsdagsgesandt i Frankfurt til i Mødet den 7de Fe
bruar at stemme imod det foreliggende Udvalgsandragende i et moti
veret, overensstemmende med det i den refererede Forestilling yttrede
affattet Votum.
Indenrigsministeren [Monrad] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling, hvorved til allerhøieste Sanction forelægges den af Rigsda
gen vedtagne Lov om Anlæg og Drift af Jernbaner i Kongeriget.

240

30. JANUAR 1861

Efterat have refereret denne Forestilling bemærkede Indenrigs
ministeren, at da der endnu er en Mængde Detailpunkter med Hensyn
til den eventuelle Con trakt, om hvilke der kan være forskjellig Me
ning, at forhandle imellem den engelske Befuldmægtigede og Regjerin
gens Ingenieur, maatte han, da denne sidste ansaa det for meget øn
skeligt, at man ikke ved allerhøieste Sanction af den foreliggende Lov
binder sig, inden disse Punkter ere klarede, andrage paa, at Hans Ma
jestæt ikke allerede nu forsyner Loven med Sin allerhøieste Under
skrift. Idet han i saa Henseende nærmere tilføiede, at han med den
engelske Befuldmægtigede vil slutte en Overenskomst om, at den i den
foreløbige Contrakt med Entrepreneuren satte Termin forlænges fra
1ste Februar til 1ste Marts (en Forlængelse, som han ikke havde
mindste Tvivl om, at den Befuldmægtigede vilde gaa ind paa), vilde
han da til den Tid paany forelægge den omhandlede Lov i det Geheime-Statsraad, hvor saa tillige vilde blive Leilighed til nærmere at
overveie, hvilken Indflydelse der med Hensyn til Spørgsmaalet om
Lovens Sanction maatte være at tillægge den almindelige politiske
Stilling, saaledes som den da stiller sig med Hensyn til Udsigten til
Krig. Skulde imidlertid den engelske Befuldmægtigede, imod al For
modning, ikke ville gaa ind paa Fristens Forlængelse til 1ste Marts,
saa skulde Indenrigsministeren igjennem Hans Majestæts Kabinet
uopholdeligen indsende den foreliggende Lov til allerhøieste Under
skrift, idet han antager at turde gaa ud fra, at det for det Tilfælde
er Hans Majestæts Villie, da strax at sanctionere Loven.
Hans Majestæt behagede allernaadigst at resolvere, at der forhol
des som af Indenrigsministeren nu foreslaaet.
Indenrigsministeren [Monrad] refererede følgende 5 allerunderda
nigste Forestillinger, hvorved til allerhøieste Sanction forelægges re
spektive følgende 5 af Rigsdagen vedtagne Love :
1) Lov angaaende Farten paa Gudenaa mellem Silkeborg og Randers.
2) Lov angaaende Forbud mod at medtage løse Hunde i Jægersborg
Dyrehave m.v.
3) Lov indeholdende nogle nærmere Bestemmelser angaaende Jagten.
4) Lov om Fiskeriet i Ringkjøbing og Stadil Fjorde.
5) Lov angaaende Barbernæringen samt om Adgang til at aarelade
og kopsætte.
Samtlige disse Love bleve, i Overensstemmelse med Indstillingerne,
allerhøist stadfæstede af Hans Majestæt.
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Indenrigsministeren [Monrad] refererede derefter en allerunder
danigst Forestilling angaaende Rigsdagens Slutning, idet han indstil
lede, at det maatte behage Hans Majestæt allernaadigst at befale, at
den nu forsamlede Rigsdag sluttes Fredagen den 1ste Februar, og at
forsyne det vedlagte Kongelige Budskab med allerhøieste Underskrift,
samt at det allernaadigst maatte behage Hans Majestæt at paalægge
Indenrigsministeren at anmode Formændene i begge Rigsdagens Thing
om i Henhold til Hans Majestæts Befaling, at den nu forsamlede Rigs
dag skal sluttes Fredagen den 1ste Februar, at afslutte i hvert Thing
især Forhandlingerne for nærværende Samlings Vedkommende, saa
ledes at samtlige Rigsdagsmænd derefter samme Dag samles for af
Indenrigsministeren at blive meddelt fornævnte Budskab, samt at
Hans Majestæt lige allernaadigst vil tillægge Indenrigsministeren den
i Budskabet ommeldte allerhøieste Bemyndigelse til i Overensstem
melse med samme i Hans Majestæts Navn at erklære Rigsdagen sluttet.
Hans Majestæt behagede allernaadigst at resolvere i Overensstem
melse med det Indstillede.
Fremdeles refererede Indenrigsministeren [Monrad] en allerun
derdanigst Forestilling, hvori indstilles, at der allernaadigst forundes
Baadebygger Ole Ferdinand Larsen og Skibsfører Peter Iver Mathie
sen af Kjøbenhavn 5 Aars Eneret til i det danske Monarki, med Und
tagelse af Bilandene Island og Færøerne samt de danske Kolonier, at
forfærdige eller lade forfærdige Vandløftningsmaskiner med Klapper
befæstede paa et Bælte, der gaar over Skiver paa den af dem angivne
Maade.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Videre refererede Indenrigsministeren [Monrad] en allerunderda
nigst Forestilling, hvori indstilles, at der allernaadigst forundes
Adolph Keifler af Ordrup 10 Aars Eneret til i det danske Monarki,
med Undtagelse af Bilandene Island og Færøerne samt de danske Ko
lonier, at forfærdige eller lade forfærdige Dampkjodler af den af ham
angivne Construction.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Sluttelig refererede Indenrigsministeren [Monrad] en allerunder
danigst Forestilling, hvori indstilles, at der allernaadigst forundes Civilingenieur Jacques Belou i Paris 5 Aars Eneret til i det danske Mo
narki, med Undtagelse af Bilandene Island og Færøerne samt de dan
ske Kolonier, at forfærdige eller lade forfærdige de af ham angivne
16
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Forbedringer af Maskiner til at frembringe bevægende Kraft ved An
vendelsen af ophedet og sammentrykket Luft.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Finantsministeren [Fenger] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling om allerhøieste Bemyndigelse til at undlade at opkræve Tran
sitporto af Post, der befordres tilsøs fra svensk Sted til svensk Sted og
omlades i danske Havne eller paa dansk Rhed.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at det tilkjendegives det svenske Postvæsen, at Post fra
svensk Sted tilsøs til svensk Sted indtil videre maa passere og om
lades i dansk Havn eller paa dansk Rhed, uden at der af samme op
kræves Transitporto, forsaavidt og saalænge fra svensk Side samme
Ret tilstaas i svensk Havn og paa svensk Rhed for Post fra dansk
Sted og til dansk Sted og for Søposten mellem Danmark og Norge.
Hans Majestæt hævede derpaa Geheime-Statsraads-Mødet.
J. Liebe.

Møde i geheimestatsrådet tirsdag d. 19. februar 1861.
Aar 1861, Tirsdagen den 19de Februar, var det Geheime-Statsraad
forsamlet paa Christiansborg Slot under Hans Majestæt Kongens aller
høieste Præsidium.
Udenrigsministeren [Hall] bemærkede, at han fra den Kongelige
Forbundsdagsgesandt havde modtaget Meddelelse om, at Forbundsda
gens Beslutning af 7de Februar i det holsten-lauenborgske Forfat
nings-Anliggende var den 13de s.M. bleven formelt notificeret, saa at
den ved Beslutningen den Kongelige Regjering stillede Frist altsaa vil
være udløbet den 28de Marts, men da denne Dag er Skjærtorsdag,
antog Gesandten, at der vel først den næstpaafølgende Torsdag vilde
af Forbundsdagen blive taget Beslutning om, hvad der yderligere
skulde gjøres. Gesandten havde tillige yttret, at efter en skriflig Ud
talelse fra den Kongelige preussiske Forbundsdagsgesandt til en frem
med Magts Repræsentant, vilde det tidligste Tidspunkt for en even
tuel Indrykning af Execulionstropper i Holsten være den 26de Juni,
men det var endog sandsynligt, at den ei vilde kunne ske før i Midten
af August. Udenrigsministeren tilføiede, at han kun anførte dette som
et Vidnesbyrd om, at der, hvad der ogsaa stemmer overens med all,
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hvad der ellers kommer til Udenrigsministeriets Kundskab, ikke er
noget Ønske for at pressere Sagen, men tvertimod for at den kan
komme til at staa hen, efter at man først kan se, hvorledes Situatio
nen i hele Europa vil blive i Løbet af Sommeren.
Hans Majestæt yttredc, at Allerhøistsamme havde for omtrent 8
Dage siden igjennem Udenrigsministeriet modtaget et Brev fra Stor
hertugen af Oldenborg, og da Indholdet af dette Brev var af den Natur,
at Hans Majestæt fandt det i sin Orden, at det kom til Geheime-Statsraadets Kundskab, ønskede derfor Allerhøistsamme, at Udenrigsmini
steren nu her forelæser Brevet.
Efterat Brevet var blevet oplæst, tilføiede Hans Majestæt, at Allcrhøistsamme havde givet Ordre til, at Gjenpart af dette Brev sendes
til alle Potentater, med hvem Allerhøistsamme staar i venskabeligt
Forhold.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Raas
løff] referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die
Einberufung der Provinzialstände des Herzogthums Holstein zu einer
ausserordentlichen Versammlung.
In Übereinstimmung mit dem Anträge geruheten Seine Majestät,
allerhöchst zu genehmigen, dass die Provinzialstände des Herzog
thums Holstein zu einer ausserordentlichen Versammlung einberufen
und ein desfälliges Patent allerhöchst erlassen werde, sowie dass die
Kosten dieser ausserordentlichen Versammlung extraordinair aus den
besonderen Intraden des Herzogthums Holstein abzuhalten seien.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Raas
løff] referirte darauf eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend
die Ernennung des Königlichen Commissarius für die bevorstehende
ausserordentliche Versammlung der holsteinischen Provinzialstände,
indem er allerunterthänigst beantragte, ob nicht der Kammerherr und
Amtmand, Graf Arthur zu Reventlow zu Bordesholm zu Ew. König
lichen Majestät Commissarius bei der bevorstehenden Provinzialsländeversammlung des Herzogthums Holstein allergnädigst zu er
nennen, und solchen Falls das allerunterthänigst angeschlossene des
fällige Rescript an denselben allerhöchst zu unterzeichnen sein möchte.
Hans Kgl. Høihed Prindsen til Danmark henledede Opmærk
somheden paa Kammerherre Moltke i Grevskabet Ranzau som en
Mand, der maaske turde være mere skikket til Kongelig Commissarius
end den i Forslag bragte.
16*
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Efterat Ministeren for Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg
[Raasløff] i denne Anledning havde oplyst, at Kammerherre Moltkes
Helbredstilstand fortiden er saadan, at allerede af den Grund Valget
af ham til Kongelig Commissarius vilde være ugjørligt, henledede
Hans Kgl, Høihed Prindsen til Danmark yderligere Opmærksom
heden paa Grev Reventlow-Criminil og paa Kammerherre Bülow i
Frankfurt.
Med Hensyn hertil blev det, hvad Grev Criminil angik, af Mini
steren for Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg [Raasløff] erin
dret, at det vistnok turde anses for afgjort, at Grev Criminil under
ingen Omstændigheder vilde modtage Valg til Commissarius; og hvad
Kammerherre Bülow angik, blev det gjort gjældende, at han paa ingen
Maade kan undværes i Frankfurt.
Hans Kgl, Høihed Prindsen til Danmark yttrede derefter, at det
vel neppe vilde finde Anklang, naar Høistsamme bragte Kammer
herre Carl Piessen paa Bane til Kongelig Commissarius. Naar han
imidlertid fik sine bestemte Instruxer at gaa efter, troede Hans Kon
gelige Høihed vel, at han kunde tages til det paagjældende Hverv.
Udenrigsministeren [Hall] bemærkede, at det, fraset alle andre
Hensyn, gjælder om Kammerherre Carl Piessen som om Grev Criminil,
at han jo dog umulig vilde med faa Dages Varsel kunne stille sig som
Regjeringens Organ ligeoverfor Stænderne, og anderledes vilde jo Re
gjeringen ikke kunne tage imod nogen til Kongelig Commissarius.
Hvad der specielt taler for Grev Arthur Reventlow er, at han ikke
har levet saalænge i de holstenske Forhold, at dette vil være nogen
Hindring for ham. Han er dertil en begavet Mand, som har Ordet i
sin Magt og ved at bevæge sig under vanskelige Forhold.
Hans Kgl. Høihed Prindsen til Danmark bemærkede yderli
gere, at Grev Arthur Reventlow vistnok er en meget dygtig og loial
Mand, men Høistsamme frygtede for, at han er noget fremfusende.
Ogsaa forekom det Hans Kongelige Høihed, at man ikke havde været
tilfreds med ham tidligere, dengang han var Kongelig Commissarius
i den slesvigske Stænderforsamling.
Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Wolfhagen] bemærkede, at
hvis der havde været nogen Utilfredshed med Hensyn til den Maade,
hvorpaa Grev Reventlow havde udført sit Hverv som Kongelig Com
missarius i den slesvigske Stænderforsamling, saa var det fra den
yderlig gaaende danske Side, at der var blevet anket over, at han ikke
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var optraadt skarpt nok. Han tilføiede derhos, i Anledning af hvad
Hans Kongelige Høihed havde yttret, yderligere, at Grev Reventlow
er en overordentlig forsigtig og koldblodig Mand, som tillige hos sig
har noget meget mæglende.
Efterat Ministeren for Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg
[Raasløff] endnu havde bemærket, at Ministeriet, efter de foregaaende Overveielser, som havde fundet Sted med Hensyn til, hvem der
kunde være at bringe i allerunderdanigst Forslag til Kongelig Commissarius, havde troet at maatte blive staaende ved Grev Arthur Re
ventlow, behagede det Hans Majestæt Kongen at yttre, at Allerhøist
samme allernaadigst tiltraadte, at denne bliver Kongelig Commissarius ved den forestaaende holstenske Stænderforsamling, og Hans
Majestæt bifaldt saaledes den foreliggende allerunderdanigste Indstil
ling.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Raas
løff] referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die
Genehmigung des Chausseebudgets für das Herzogthum Lauenburg pro
1861/62.
Übereinstimmend mit dem Anträge wurde der der referirten Vor
stellung angeschlossene Entwurf des lauenburgischen Chausseebudgets
pro 1861/62 von Seiner Majestät allerhöchst genehmigt.
Ferner referirte der Minister für die Herzogthümer Holstein und
Lauenburg [Raasløff] eine allerunterthänigste Vorstellung betref
fend die Veräusserung des Klostersees im Amte Cismar.
In Übereinstimmung mit dem Anträge geruheten Seine Majestät,
die wegen Verkaufs des im Amte Cismar belegenen Klostersees statt
gehabte Submission allerhöchst dahin zu approbiren, dass der ge
nannte See unter den der Submission zu Grunde gelegten Bedingungen
den Kaufleuten H. W. Lange & Comp. in Altona für die von ihnen
gebotene Summe von 10.000 Rt. eigenthümlich überlassen werde, und
dabei das Ministerium allergnädigst zu autorisiren, das zu dem Ende
weiter Erforderliche zu veranlassen.
Schliesslich referirte der Minister für die Herzogthümer Holstein
und Lauenburg [Raasløff] eine allerunterthänigste Vorstellung be
treffend die Herstellung einer veränderten Einrichtung der Muhliusschen Waisenstiftung in Kiel, indem er allerunterthänigst beantragte,
ob es nicht unter Aufhebung der entgegenstehenden Bestimmungen des
Testaments des wail. Grossfürstlichen Geheimeraths Friedrich Gabriel
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Muhlius de dato den 14de Juni 1771 samt Codicils d.d. den 18ten Ja
nuar 1773, sowie der von dem Geheimerath Muhlius am 21sten Juni
1771 verfassten Fundation des von ihm in der Stadt Kiel gestifteten
Waisenhauses, das »Muhliussche Waisenhaus« genannt, allergnädigst
zu genehmigen sein möchte :
1) Dass die vorgeschriebene gemeinsame Unterhaltung, Erziehung und
Unterweisung von Waisenknaben in dem Muhliusschen Waisen
hause aufgegeben und in Zukunft die Mittel der Stiftung in der
Weise zur Erziehung der nach die Bestimmungen der Fundation
receptionsfähigen Waisenknaben verwandt werden, dass selbige in
passenden Familien beköstigt und erzogen und in den öffentlichen
Schulen der Stadt Kiel unterrichtet werden.
2) Dass daher das Muhliussche Waisenhaus cum pertinentiis sowie
das gcsammte Inventar desselben zum Verkaufe zu bringen.
Und ob nicht das Ministerium allergnädigst zu autorisiren sein
möchte, die bei der Unterbringung der Waisenknaben zu befolgenden
Regeln näher festzustellen und die Bedingungen für den Verkauf des
Hauses cum pert, und des Inventars sowie demnächst den Verkauf
selbst zu approbiren.
Sämintliche Anträge wurden von Seiner Majestät allerhöchst ge
nehmigt.
Med Hans Majestæts Tilladelse forlod derpaa Ministeren for Her
tugdømmerne Holsten og Lauenborg Geheime-Stalsraads-Mødet.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Livsstrafs Eftergivelse for Maren Sørensdatter,
Thomas Pedersens fraseparerede Hustru, Thomas Pedersen og Maren
Andersdattcr, Søren Nielsens Enke, hvori indstilles, at den Maren
Sørensdatter, Thomas Pedersens fraseparerede Hustru, ved Høicslerets Dom af 10de f.M. for Barnefødsel i Dølgsmaal og Barnemord i
Henhold til Lovens 6-6-8, cfr. Art. 7, samt i Henhold til Forordningen
4de October 1833 § 10, cfr. § 6, og Analogien af Lovens 6-6-7, til
fundne Straf af at miste sin Hals og hendes Hoved at sættes paa en
Stage allernaadigst maa eftergives hende, imod at hun hensættes til
Tugthusarbeide paa Livstid, samt at det lige allernaadigst maatte
behage Deres Majestæt at eftergive Thomas Pedersen og Maren Andersdatter, Søren Nielsens Enke, de dem ved samme Høieslerctsdom
for Blodskam i Henhold til Lovens 6-13-14, 1ste Membrum, cfr. For
ordningen 23de Mai 1800 § 1 tilfundne Livsstraffe, imod at de hen-
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sættes til Forbedringshusarbeide hver i 4 Aar, samt at det paalægges
vedkommende Øvrighed at drage Omsorg for, at de, efter at have
udstaaet deres Straf, tage Ophold i mindst 4 Miles Afstand fra hin
anden.
Begge Indstillinger bleve allernaadigst bifaldte af Hans Majestæt.
Justitsministeren [Casse] refererede dernæst en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Slrafformildelse for Jordbruger H. Han
sens Hustru Caroline Jensdatter.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Maje
stæt allernaadigst at eftergive Jordbruger H. Hansens Hustru Caro
line Jensdatter eller Jensen den hende ved Høiesterets Dom af 24de
October f.A. for Tyveri i Medfør af Forordningen Ilte April 1840 § 1
tilfundne Straf af at hensættes i Fængsel paa Vand og Brød i 3
Gange 5 Dage, mod at hun hensættes i simpelt Fængsel i 4 Uger.
Fremdeles refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Tugthusfange Andreas Therkildsens Løs
ladelse af Straffeanstalten, hvori indstilles, at det allernaadigst
maatte behage Deres Majestæt at tillade, at den i Horsens Straffean
stalt hensiddende Fange Andreas Therkildsen, der ifølge Høiesterets
Dom af 13de April f.A. for voldeligt Overfald i Henhold til allerhøi
este Resolution af 17de Juni 1846 blev gjenindsat til Tugthusarbeide
paa Livstid, maa løslades af bemeldte Straffeanstalt paa Vilkaar, at
han, saafremt han paany maatte gjøre sig skyldig i nogen Forbry
delse, der ikke medfører større Straf, dog Løsgjængeri og Betleri und
tagne, uden videre Dom igjen vil blive indsat til Tugthusarbeide paa
Livstid.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Ane Kirstine Guldbeck, født
Vognsyld, og Guldsmedsvend Adolph Carl Guldbeck, samt om Ophæ
velse af førstnævntes Ægteskab med Skomager Ditlev Christian Guld
beck, hvori indstilles, at det maatte behage Deres Majestæt allernaa
digst:
1) At eftergive Ane Kirstine Guldbeck, født Vognsyld, og Guldsmed
svend Adolph Carl Guldbeck de dem for Blodskam, og førstnævnte
tillige for Hor, ved Kjøbenhavns Amts søndre Birks Extrarets Dom
af 8de August f.A. idømte Straffe af Fængsel paa Vand og Brød i
resp. 4 Gange 5 og 2 Gange 5 Dage.
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2) At bifalde, at Ægteskabet mellem fornævnte Ane Kirstine Guldbeck, født Vognsyld, og hendes Mand, Skomager Ditlev Christian
Guldbeck af Randers, maa være aldeles ophævet, samt
3) At meddele oftmeldte Ane Kirstine Guldbeck, født Vognsyld, Til
ladelse til at indgaa nyt Ægteskab med fornævnte Guldsmedsvend
Adolph Carl Guldbeck, uanset at han er hendes fraskilte Mands
Broder, og at hun har forset sig med ham i Separationstiden.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Videre refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderdanigst
Forestilling angaaende Frafaldelse af Tiltale imod Drengen Niels Hen
riksen.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at Drengen Niels Henriksen, ogsaa kaldet Niels Frederiksen,
af Uldum, der er født den 17de November 1847 og under et inden
Nørvang-Tørrild Herreders Politiret optaget Forhør er overbevist om
at have gjort sig skyldig i Tyveri, maa fritages for at sættes under
Tiltale, mod at han anbringes i det paa Flakkebjerg værende Institut
for moralsk fordærvede Personer eller i en anden lignende Anstalt.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Ane Marie Kirstine Bennedsen, født Finmann, idet han indstillede, at den Høker Jens Christian
Bennedsens Hustru Ane Marie Kirstine Bennedsen, født Finmann, her
af Staden, ved Høiesterets Dom af 22de October f.A. for at have dis
poneret over nogle af hendes Mand kjøbte Varer, efter at have fattet
Mistanke om, at de ikke paa lovlig Maade vare komne i Sælgerens
Besiddelse, i Henhold til Forordningen Ilte April 1840 § 77, cfr. §§
22 og 41, idømte Straf af Fængsel paa Vand og Brød i 5 Dage aller
naadigst maa eftergives hende, imod at hun hensættes i simpelt Fæng
sel i 8 Dage.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Sluttelig refererede Justitsministeren [Casse] 4 allerunderdanig
ste Forestillinger, hvorved forelægges resp. følgende 4 af Rigsdagen
vedtagne Love, nemlig:
1) Lov om Fuldbyrdelse i Kongeriget Danmark af Domme og Kjen
delser afsagte ved svenske Retter m.v.
2) Lov om Oprettelse af en Sø- og Handelsret i Kjøbenhavn samt
Sø- og Handelssagers Behandling udenfor Kjøbenhavn.
3) Lov angaaende Opførelsen af en Straffeanstalt paa Christianshavn
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for qvindelige Forbrydere og om forskjellige Ombygninger ved
Straffeanstalterne paa Christianshavn, i Viborg og ved Horsens
samt om Nedlæggelse af Straffeanstalten i Odense.
4) Lov om faste Lønninger for Retsbetjent- og Magistrats-Embeder i
Kongeriget Danmark, som hidtil ganske eller tildels have været
aflagte med Sportler.
Overensstemmende med Indstillingerne bleve alle disse 4 Love al
lerhøist stadfæstede af Hans Majestæt.
Med Hans Majestæts Tilladelse forlod derpaa Justitsministeren
Geheime-Statsraads-Mødet.
Ministeren for Kirke- og Undervisnings væsenet [Monrad] refere
rede 4 allerunderdanigste Forestillinger, hvorved forelægges resp. føl
gende 4 af Rigsdagen vedtagne Love, nemlig:

1) Lov om Afhændelse af den Sorø Akademi tilhørende Hovedgaard
Sorø Store Ladegaard.
2) Lov om Nedlæggelse af Ludvig Holbergs Enkesæde paa Tersløse
Hovedgaard m.v.
3) Lov om Lønningerne for det ved Universitetsbibliotheket og det
Store Kongelige Bibliothek i Kjøbenhavn ansatte Embeds- og Tje
nestepersonale.
4) Lov om nogle Bestemmelser vedrørende Kirkesyn-, Præstegaardssyn m.v.
I Overensstemmelse med Indstillingerne bleve samtlige disse 4 Love
allerhøist stadfæstede af Hans Majestæt.
Indenrigsministeren [Monrad] refererede 13 allerunderdanigste
Forestillinger, hvorved forelægges resp. følgende 13 af Rigsdagen ved
tagne Love, nemlig :
1) Lov om Tillægsbevilling for Finantsaaret 1860-61.
2) Lov hvorved den for Amtsforvalterne i Kongeriget ved Lov af 8de
Marts 1856 normerede Contoirholdsgodtgjørelse nærmere ordnes.
3) Lov om Concession til Anlæg og Benyttelse af en Jernbane mellem
Kjøbenhavn og Helsingør.
4) Lov om en forandret Inddeling af Handelsvægten i Kongeriget
Danmark.
5) Lov om Sønæringen.
6) Lov om Forandring af Loven af 20de Juni 1850 om Oprettelsen
af Kreditforeninger m. m.
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7) Finantslov for Finantsaaret fra lste April 1861 til 31te Marts
1862.
8) Lov om Lønninger for de under Kongerigets Ministerier hørende
Embeds- og Bestillingsmænd med Undtagelse af selve Ministeri
ernes Personale.
9) Lov om Lønninger for de ved Kongerigets Arkivvæsen ansatte
Embedsmænd.
10) Lov om Omordning af de communale Skatter i Kjøbenhavn.
11) Lov om Brugen af stemplet Papir.
12) Lov angaaende en Forandring og tildels Forhøielse i Henseende
til de ved Forordningerne af 12te September 1792 og 8de Februar
1810 paabudne Afgifter af Arv saavelsom Ophævelsen af den ved
sidstnævnte Anordnings § 6 paabudne Afgift af Fæste- og Arve
fæstesteder saa og af de i D.L. 5-2-75 ommeldte Forlovspenge.
13) Lov om nogle Forandringer i Fæstelovgivningen.
I Overensstemmelse med Indstillingerne bleve samtlige disse 13
Love allerhøist stadfæstede af Hans Majestæt.
Finantsministeren [Fenger] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende Convertering til 4 PCts Obligationer af de Obliga
tioner til det opsagte danske 5 PCts Laan i London af 1850, hvoraf
Finantsministeriet dels allerede er i Besiddelse dels forventer at kom
me i Besiddelse.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Maje
stæt allernaadigst at bemyndige Finantsministeriet til at lade de Obli
gationer af det til Betaling d. Iste Marts d.A. opsagte danske 5 PCts
Laan i London af 1850, som dels allerede nu eies af Finantsministe
riet dels fremdeles ville komme i dets Besiddelse, saavelsom de Obli
gationer til bemeldte Laan, der ville blive indløste ved den hervæ
rende Finantshovedkasse, ombytte mod nye Obligationer lydende paa
4 PCt aarlig Rente og med en fast halvaarlig Amortisation.
Fremdeles refererede Finantsministeren [Fenger] en allerunder
danigst Forestilling angaaende Ophævelsen af den i allerhøieste Re
solution af 23de December 1820 indeholdte Bestemmelse med Hensyn
til Indklareringen af Kornvarer i Baade og aabne Fartøier ved Hel
singørs Toldsted.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at den i den allerhøieste Resolution af 23de December 1820
indeholdte Bestemmelse, at naar Kornvarer i Baade eller aabne Far-
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tøier angives til Indklarering ved Helsingørs Toldbod, skal der af ved
kommende Førere produceres Toldseddel fra det Sted, hvorfra de ere
udklarerede, da i modsat Fald Indklareringen ikke maa finde Sted,
ophæves, og at der ved Helsingørs Toldkammer i saa Henseende for
holdes efter de almindelige Toldanordninger.
Sluttelig refererede Finantsministeren [Fenger] en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Salget af Graasten og Fiskebæk Hovedgaarde med Tilliggende samt Graasten Slot og Dyrehave i Aabenraa
Amt, idet han indstillede, at de Statskassen tilhørende Hovedgaarde
Graasten og Fiskebæk med Tilliggende samt Graasten Slot og Dyre
have maa overdrages Besidderen af Stamhuset Moltkenborg og det
Hvitfeldtske Fideicommis, Geheimeconferentsraad og Kammerherre,
Grev A. G. Moltke-Hvitfeldt for en Kjøbesum af 425,000 Rd. og iøvrigt
paa de ved Auktionen over de nævnte Eiendomme den 26de November
f.A. bekjendtgjorte Vilkaar, samt at der, naar Grev Moltke-Hvitfeldt
strax af Kjøbesummen indbetaler et Beløb af 125.000 Rd., maa godt
gjøres ham Renter 4 % aarlig af dette Afdrag fra Betalingsdagen og
indtil den lsle Mai d.A. at regne.
Hans Majestæt Kongen yttrede, at da, efter hvad der af Finans
ministerens Referat fremgik, Baron Blixen-Finecke underhaanden
havde gjort et høiere Bud end Grev Moltke-Hvitfeldt, og da han paa
Justitsministerens derom vedlagte Forestilling havde faaet Tilladelse
til at anvende de hans Stamhus Dallund tilhørende Aktiver og Fideicommiskapitaler til Indkjøb af Jordegods i Slesvig, saa vidste Aller
høistsamme ikke, om det var ganske retfærdigt ikke desto mindre at
lade Grev Moltke faa de paagjældende Eiendomme for det lavere Bud,
som han havde gjort, og det forekom Hans Majestæt dog at være et
Spørgsmaal, om man ikke burde lade Eiendommen gaa til Auktion
igjen.
Finantsministeren [Fenger] oplyste i denne Anledning, at der un
der de Forhandlinger, som havde fundet Sted med Grev Moltke, var
gaaet ud fra, at naar til en vis bestemt Tid hans Bud var det høieste,
der underhaanden blev gjort, skulde senere intet Efterbud antages; i
Henhold hertil havde Finantsministeriet til den givne Tid ladet Grev
Moltke vide, at der ikke var gjort noget høiere Bud end hans, og han
havde saaledes derved erhvervet sig en Ret til at vente, at Regjeringen
vilde sælge Eiendommen til ham. HerLil kom, hvad det af Baron Blixen
senere underhaanden gjorte høiere Bud angik, at Justitsministeren,
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da dette Bud var 10.000 Rd. høiere end Eiendommens Taxationssum,
hvilken det var, at Grev Moltke havde budt, havde erklæret, at han,
efter de gjældende Regler, ikke vilde kunne give Samtykke til, at Baron
Blixen anvendte de hans Stamhus tilhørende, under Justitsministe
riets Control staaende Midler til for en saadan Pris at kjøbe de om
handlede Eiendomme. Endelig vilde man, hvad det angik at stille
Eiendommene til en ny Auktion, ikke kunne, naar dette skete, vide,
hvem der vilde blive den høistbydende, og man vilde paa den Maade
kunne gaa glip af det væsentlige Formaal, som man havde havt for
Øie: at bringe Eiendommene i en dansksindet Mands Besiddelse.
Efterat flere Ministre havde udtalt sig i samme Retning som Fi
nantsministeren, behagede det Hans Majestæt allernaadigst at bifalde
den foreliggende Indstilling.
Hans Majestæt hævede derpaa Geheime-Statsraadets Møde.

J. Liebe.

Møde i geheimestatsrådet lørdag d. 2. marts 1861.

Aar 1861, Løverdagen den 2den Marts, var det Geheime-Statsraad
forsamlet paa Christiansborg Slot under Hans Majestæt Kongens al
lerhøieste Præsidium.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Raas
løff] referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend den
Entwurf einer der holsteinischen Provinzialständeversammlung zu
machenden Vorlage in Betreff der Verfassung des Herzogthums Hol
stein.
In Übereinstimmung mit dem Anträge genehmigten Seine Majestät
allerhöchst, dass der der referirten Vorstellung anliegende Entwurf
eines Gesetzes betreffend die Verfassung des Herzogthums Holstein
den holsteinischen Provinzialständen in ihrer bevorstehenden Ver
sammlung zur verfassungsmässigen Behandlung vorgelegt werde.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Raas
løff] referirte darauf eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend
eine der bevorstehenden Ilten ausserordentlichen Versammlung der
holsteinischen Provinzialstände auf die allerunterthänigsten Einga
ben der letzten Versammlung zu machende allerhöchste Eröffnung.
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In Übereinstimmung mit dem Anträge wurde der der referirten
Vorstellung anliegende Entwurf einer allerhöchsten Eröffnung für die
holsteinischen Provinzialstände allergnädigst genehmigt.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Raas
løff] referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend einen
den Königlichen Commissarius bei der bevorstehenden Ilten Versamm
lung der Provinzialstände des Herzogthums Holstein beizuordnenden
Beamten, indem er allerunterthänigst beantragte, ob nich der Generaldecisor Etatsrath Schultze Ew. Königlichen Majestät Commissarius
bei der auf den 6ten d.M. einberufenen Versammlung der holsteinis
chen Provinzialstände allerhöchst beizuordnen sein möchte, um auf
Grund des § 43 Anfanges Ltr. A der Verordnung vom Ilten Juni 1854
die etwa erforderlichen Aufklärungen zu ertheilen.
Seine Majestät genehmigten allerhöchst diesen Antrag.
Der Finanzminister [Fenger] referirte eine allerunterthänigste
Vorstellung betreffend einen der nunmehr einberufenen Versammlung
der Provinzialstände des Herzogthums Holstein vorzulegenden Ent
wurf eines Gesetzes wegen der provisorischen Stellung dieses Herzog
thums hinsichtlich der gemeinschaftlichen Angelegenheiten der Dä
nischen Monarchie.
Ved det forelagte Udkasts § 3, lste Passus, der lød saaledes:
»Aus den Theilen der Armee, die im Herthogthum recrutirt werden,
soll eine eigene holsteinische Armee-Abtheilung gebildet werden«,
fremhævede Hans Kgl. Høihed Prindsen til Danmark og Hans
Majestæt Kongen den store Vigtighed, som Armeens Enhed har, og
kunde ikke forene med en Helstats-Armee, at Armeen efter den fore
liggende § bliver delt i to Armeer: 1 dansk og 1 holstensk. En saa
dan Deling maatte da ogsaa føre til, at man kom til at gjøre en
lignende Adskillelse i Marinen, saaledes at vi fik en dansk og en hol
stensk Afdeling af den. Det var fra alle Sider langt bedre, at det blev
med Armeen, saaledes som det nu er; et holstensk Troppecontingent
er der jo alt, og Nødvendigheden af den foreliggende i Forslag bragte
Bestemmelse kunde ikke indses. Skulde imidlertid, føiede Hans Maje
stæt til, Ministeriet have vigtige Grunde til virkelig at tro, at det
vil være til Landets Gavn, at den danske Armee deles i to Dele, vilde
Allerhøistsamme vel ikke modsætte sig, at dette sker, men Hans Maje
stæt vilde dog have udtrykkelig tilført det Geheime-Statsraads-Protokol, at Allerhøistsamme hellere ser 1 Armee end 2 Armeer.
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Conseilspræsidenten [Hall] yttrede, at det ikke kan være under
kastet fjerneste Tvivl, at det i alle Maader rigtigste, bedste og ønske
ligste er: 1 Armee og 1 Flaade. Der er imidlertid den Vanskelighed,
at en af Monarkiets Provindser hører til det tydske Forbund, og hvad
der yderligere forøger den Ulempe, som det, at et saadant Forbunds
forhold er tilstede, fører med sig, er, at det netop er paa ForbundsArmeen, at Forbundets Virksomhed i den senere Tid fortrinsvis har
været rettet, og at Forbundet vistnok ogsaa i Fremtiden vil beskjæftige sig med de militære Anliggender fremfor nogen andre Sager. For
uden at denne Omstændighed saaledes i alt, hvad der angaar Land
forsvaret, vil for den vedkommende Landsdel, for hvilken dette paa
Grund af den nære Forbindelse, hvori det træder med den, har en
ganske særegen Interesse, give en let Recurs til Forbundet, vil ogsaa
ideligt det Resultat, som allerede hyppigt har vist sig, gjentage sig:
at Hans Majestæt maa paa Forbundsdagen stille sig imod foreslaaede
Forandringer i militær Henseende, som i og for sig kunde være hen
sigtsmæssige, og det af den Grund alene, at det med Føie findes be
tænkeligt at gaa ind paa saadanne Forandringer, naar det, saalænge
det holstenske Contingent ikke er en særskilt Afdeling af Armeen,
maa føre til, at Hans Majestæts hele Armee skal være de samme For
andringer undergiven. Lykkeligvis existerer der ikke nogen tydsk
Flaade, og det gjør, at det foreliggende Spørgsmaal stiller sig forskjel
ligt for Armeen og Flaaden.
Det var de saaledes nævnte Hensyn, som væsentligt vare komne
i Betragtning ved at foreslaa den foreliggende Bestemmelse. Men der
var endnu Et, som havde forekommet Regjeringen som af gjørende,
og det var, at naar der er Spørgsmaal om at gjøre noget Skridt for
at hindre Forbundets Execution i Holsten, maa Opgaven for Regje
ringen være at finde en Afgjørelsesmaade, som giver Udsigt til at
finde Anklang i Holsten, og som tillige er saadan, at det, selv hvis
den holstenske Stænderforsamling stiller sig skarpt imod den, kan
staa klart for Verden, at Regjeringen har tilbudt Holsten under Pro
visoriet en saadan Stilling, som, idet den giver denne Landsdel en
væsentlig udvidet Myndighed, tillige navnligen gaar ud paa at fjerne
saavidt muligt alle Conflicter med det tydske Forbund. Men dette
vilde ikke opnaas, naar der af de Udgifter, som Armeen fordrer, blev
fastsat et vist Beløb, der skulde uden videre udredes af Holsten, uden
at dette forresten fik det mindste dermed at gjøre. Saadant vilde
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ganske sikkert betragtes som en stor Tilsidesættelse for Holsten; og
der er derfor, naar man ikke vil, saaledes som Forbundet har for
langt, for den hele Armees Vedkommende gjøre enhver Pengebevilling
afhængig af den holstenske Stænderforsamlings Samtykke, ikke an
det Valg end at gaa den Vei, som er foreslaaet i Provisoriet.
At det var bedre at undgaa en Bestemmelse som den foreliggende,
der jo iøvrigt kun gaar foreløbigt ud paa en Deling i finantsiel Hen
seende, var, som det allerede fremgik af, hvad Conseilspræsidenten
tidligere havde yttret, vist nok; men for at kunne undgaa den kræ
vedes for det første, at man ikke om 3 Uger kunde vente en Exe
cution med, hvad deraf følger, og for det andet, at der ikke bestod
det Forbundsforhold, som der nu er. Conseilspræsidenten vilde ikke
nægte, at det er hans Overbevisning, at det er en fuldstændig Illusion,
at den Armeeenhed, der nu haves, kan bevares. Det gjælder, som alt
før bemærket, navnlig med Hensyn til Armeen fremfor noget andet,
at for en ringere Magt, der i det hele er stillet som Danmark, har
Forbundsforholdet en stor Mislighed og en stor Fare; baade i Hen
seende til Armeens Materiel og i Henseende til dens Personal (For
øgelse af Hoved- og Reserve- Contingent) saavelsom ogsaa med Hensyn
til Commandosproget ville de Vanskeligheder, der allerede hidtil have
vist sig, i Fremtiden stærkere og stærkere komme frem paany, og
Stillingen vil derved blive værre.
Marineministeren [Bille] bemærkede, at der i den foreslaaede un
der Omhandling værende Forholdsregel turde synes at ligge mere, end
der i Realiteten er i den. Der er i den foreliggende Passus af § 3
ikke sagt andet, end at der vil blive dannet en Afdeling, som skal
reeruteres fra Holsten, og som skal udgjøre Forbundscontingentet;
man slaar kun ved Lov fast, hvad faktisk allerede er: at Contingentet
skal være Holstenere. Dette er noget, som maa være behageligt for
Holstenerne, og det maa ogsaa være det for de danske, som saaledes
se, at deres Børn ikke ville blive sendte ud af Landet i Krig for en
fremmed Sag. Derimod saa Marineministeren ikke i den foreliggende
§ en Udsondring af nogen Del af Armeen; Armeenheden vedbliver at
bestaa. Overcommando, Generalstab og alt det, som Armeen ellers har
fælleds, vedbliver at være det, og derpaa faar §’ens Bestemmelse in
gen Indflydelse; heller ikke vil der være nogen Hindring for, at Hol
stenere kunne tjene i andre Afdelinger af Armeen end dem, der ud
gjøre Contingentet.
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Hans Kgl. Høihed Prindsen til Danmark gjorde paany gjælden
de, hvor vigtig Armeenheden er. Alt i Armeen vil, efter Hans Kon
gelige Høiheds Overbevisning, svækkes ved den Adskillelse, som § 3
indfører, og Kongen bør desuden heller ikke for Fremtiden være tvun
gen til udelukkende at sende Holstenere til Contingentet.
Krigsministeren [Thestrup] maatte ganske slutte sig til, hvad
Marineministeren havde udtalt, og han maatte med ham anse det
for en god Ting, at den danske Soldat ikke skal behøve at marschere
ud og kjæmpe for en fremmed Sag. Han maatte ligeledes aldeles til
træde, hvad Conseilspræsidenten havde yttret om de Vanskeligheder,
som fra Forbundets Side beredes med Hensyn til vore militære An
liggender; Krigsministeriet havde alt i mange Aar prøvet disse Van
skeligheder, og de blive Dag for Dag mere paatrængende: Forbundet
vil have andet Kaliber af Skyts, længere Tjenestetid osv. Krigsmini
steren tilføiede, at han ved at vurdere Armeens Enhed saameget som
nogen, og var den allerede tilstede i sin fulde Udstrækning, skulde
han være den sidste til her at træde op imod den. Men den er ikke
tilstede med Hensyn til Anvendeligheden af Armeen: ingen Krigsmi
nister har, med Undtagelse ialtfald af en ganske kort Tid, som nu
ligger adskillige Aar tilbage, vovet at lægge de holstenske Batailloner
over i Holsten, og endnu ganske nylig havde han fra det 2det Artilleri
regiment, med Hensyn til de forestaaende Indkaldelser til Regimentet,
faaet Meddelelse om, at man ikke stolede paa Holstenerne, hvorfor
Krigsministeriet ogsaa havde sørget for, at disse komme til at gjøre
Tjeneste ved Artilleriet i Kongeriget. Han skulde imidlertid ikke gaa
videre ind herpaa, men blot holde sig til, at, hvad han stærkt maatte
accentuere, naar høiere Statshensyn gjøre en saadan Bestemmelse som
den i den foreliggende § 3 indeholdte, hvorved iøvrigt Armeeenheden
ikke ophæves, nødvendig, maa Krigsministeren underordne sig disse
Hensyn, og dette havde han gjort.
Hans Kgl. Høihed Prindsen til Danmark maatte paa det bestem
teste protestere imod, hvad Krigsministeren havde antydet om,
at man ikke skulde kunne stole paa de holstenske Soldater. Han vilde
i saa Henseende med sit Liv svare for Cavalleriet, som han var Chef
for; og hvad Infanteriet angik, da havde han ogsaa med Hensyn til
dette, navnlig efter alt hvad han havde hørt af Officerer, der commandere de holstenske Batailloner, al Grund til at tro, at det fuld
kommen vil gjøre sin Pligt.
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Hans Kgl. Høihed Arveprindsen maatte ganske være af samme
Mening som Hans Kongelige Høihed Prinds Christian og aldeles slutte
sig til, hvad han havde udtalt, idet han maatte give Høistsamme
fuldkommen Ret i, at man godt kan stole paa den holstenske Soldat.
Krigsministeren [Thestrup] bemærkede yderligere, at han vel ikke
tvivlede om, at de holstenske Batailloner ville gjøre deres Pligt, naar
de ikke paavirkes; men det er netop en uheldig Paavirkning, som de
ere undergivne, naar de ligge ovre i Holsten.
Indenrigsministeren [Monrad] yttrede, at han opfattede Stillin
gen for Øieblikket saaledes, at der kunde være stor Udsigt til at faa
Forbundsexecution; denne vilde han anse i høieste Grad farlig for
Monarkiet, den vilde for Kongerigets Vedkommende koste saa meget,
at den i Tidens Længde vilde udsuge Landets Kræfter. Endnu farli
gere vilde han anse Krig mod en saa overlegen Fjende som det tydske
Forbund, og om Hans Majestæt end kunde haabe ikke at komme til at
staa alene overfor dette, saa vidste man dog ikke, hvilke Betingelser
der kunde blive stillede med Hensyn til Hjælpen. Derfor havde det
for ham staaet som særdeles ønskeligt ad Forhandlingens Vei at und
gaa baade Forbundsexecution og Krig. Idet Spørgsmaal blev derom,
dreiede det sig dels om et Definitivum med to Kammere dels om et
Provisorium. Han tilstod, at han med Hensyn til Forslaget om et
Definitivum havde troet, at man kunde gjøre større Indrømmelser,
end der nu er sket, og at man derved maaske kunde have undgaaet
at gaa saa langt med det provisoriske, som Tilfældet nu er. Han havde
imidlertid i saa Henseende staaet ene blandt samtlige sine Colleger;
og dermed stod det ogsaa for ham som nødvendigt, at der med Hensyn
til Provisoriet gjøres Indrømmelser, som han ikke kan andet end
finde i høi Grad betænkelige, naar man kunde gaa frem efter, hvad
der i sig er det ønskelige. Han var aldeles enig med sine tvende mili
tære Colleger i, at Armeenheden ikke ophæves ved den i det forelig
gende Udkasts § 3 optagne Bestemmelse: den hele Armee kommer
fremdeles til at staa under samme Mand, Krigsministeren, vedbliver
at have fælleds Generalstab osv.; men desuagtet kunde han ikke nægte,
at man her lægger ved denne Bestemmelse en Spire, hvoraf kan ud
vikle sig, at den holstenske Armee-Afdeling faar mere og mere en
selvstændig Charakter. Imidlertid var der Et, som ikke maatte over
ses: hvis det foreslaaede Provisorium bliver staaende, vilde det, selv
om den paagjældende Bestemmelse ikke var optagen deri, alligevel,
17
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troede han, ikke kunne undgaas at komme til Bestemmelser, som
maatte berøre Armeen paa lignende Maade som den; og kommer man
til en definitiv Ordning, vil Bestemmelsen jo ikke have videre Betyd
ning. Forbundet har stillet sin Beslutning i det holstenske Forfat
nings-Anliggende saaledes, at det er forlangt, at de holstenske
Stænder skulle give Samtykke til alt, hvad Rigsraadet skal give Sam
tykke til; denne Beslutning har man nu i det foreslaaede Provisorium
søgt at fyldeslgjøre paa den Maade, at man siger, hvad der findes i
Holsten, hvad der er localiseret, med Hensyn til det skulle Stænderne
give deres Samtykke; men i Henseende til Armeen har man ikke kun
net komme ind derpaa paa anden Maade end ved at sige: der skal af
de Dele af Armeen, som reeruteres i Holsten, dannes en egen hol
stensk Armeeafdeling, og Stænderne skulle af Holstens egne Indtæg
ter votere de Summer, som medgaar til denne.
I Overensstemmelse med alt, hvad Indenrigsministeren saaledes
havde yttret, bemærkede han sluttelig, at Sagen stiller sig for ham
saaledes: hele det foreslaaede Provisorium er saadant, at han langt
vilde foretrække et Definitivum, og navnlig finder han det ogsaa med
Hensyn til den særlige Stilling for Armeen ikke lidet betænkeligt;
men som de politiske Forhold stille sig for ham, staar det dog for
ham, som at Provisoriet er at foretrække baade for Execution og for
Krig, og efterat hans Mening med Hensyn til den definitive Ordning
var, da Spørgsmaalet var under Forhandling mellem hans Colleger,
bleven forkastet af dem alle, kunde han ikke andet end slutte sig til
Provisoriet. Han anser dette som betænkeligt og som et Onde, men
som allerede bemærket, finder han det dog bedre end Execution og
end Krig, og dette er ogsaa det eneste, som stiller for ham Provi
soriet, saaledes at det kan forsvares.
Conseilspræsidenten [Hall] maatte bemærke, at medens han var
villig til at erkjende, at et saadant Provisorium som del foreslaaede
ikke er saa heldigt, kunde han dog ikke være enig med Indenrigs
ministeren i at finde det saa sørgeligt, som denne ansaa det for, og
han troede vel, at hvis Holstenerne gaa ind paa Provisoriet, vil Til
standen i mange Henseender være bedre end den, vi hidtil have kjendt.
Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Wolfhagen] bemærkede, at
han vilde i og for sig anse det for heldigt, naar den nugjældende
Armcenhed kunde gjennemføres. Der forekom ham imidlertid ikke at
kunne være Tvivl om, at hvis Armeenheden bliver ved at bestaa som
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nu, ville Udsigterne for os med Hensyn til den forestaaende Fremtid,
naar den tydske Udvikling tager en saadan Gang, som der synes at
være Grund til at vente, føre til meget store Vanskeligheder; der vil
komme det Tidspunkt, hvor Forbundets Bestemmelser i de militære
Anliggender ville blive gjennemførte uden Hensyn til Danmarks Pro
test, og naar disse Bestemmelser gaa i den yderste Detail, vil man
dog ad den Omvei komme til at gjøre noget lignende som det, der
nu foreslaas i Provisoriet. Det er ogsaa med Hensyn til det forelig
gende Spørgsmaal betydningsfuldt, at Regjeringen har, da der for faa
Aar siden var Tale om at skulle mobilisere det holstenske Contingent,
tilfulde følt de Vanskeligheder i saa Henseende, som Armeenheden,
saaledes som den nu bestaar, fører med sig. Vilde man dernæst tænke
sig, at det virkelig nu kom til Execution, da vilde i saa Fald Til
standen med Hensyn til den beslaaende Armeenhed mere end noget
andet fremkalde vanskelige Forhold: et af de allerførste Skridt vilde
da ganske sikkert være at forlange de holstenske Batailloner tilbage
til Holsten.
Han troede, efter alt, navnlig ogsaa naar ses hen til, at hvad her i
Provisoriet foreslaas med Hensyn til Armeen nærmest kun i finantsiel
Henseende har Betydning, at Provisoriet er at foretrække for at lade
det komme til Execution eller til Krig.
Finantsministeren [Fenger] skulde blot til, hvad der allerede var
yttret, knytte en Bemærkning af en mere almindelig Betydning. Da
det for faa Aar tilbage truede med, at det vilde komme til Krig mel
lem Frankrig og Tydskland, og det kunde forudses, at i saa Fald det
holstenske Contingent vilde blive krævet, viste de Forhandlinger, som
i denne Anledning fandt Sted, at Danmark vilde blive i dobbelt Hen
seende stillet meget vanskeligt, dels fordi de Tropper, der maatte blive
sendte mod Frankrig, vare en Del af den danske Enhedsarmee, dels
med Hensyn til Udgifterne. Den i Provisoriet nu foreslaaede Ordning
har det Fortrin, at den henviser, under en saadan lignende Eventua
litet, til en ganske særegen Begrændsning i begge de nævnte Henseen
der, og at der altsaa ikke er Udsigt til de Vanskeligheder under den
Eventualitet, som der ellers vilde være. Dette Hensyn har saaledes
med Hensyn til det foreliggende Spørgsmaal sin væsentlige Betydning.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Raaslöff] äusserte, cs sei ursprünglich sein Wunsch gewesen, dass man
vermieden hätte, die Armee-Frage in dem vorliegenden Provisorium
17*
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zu berühren, und dass die Frage von der anderen Seite her angeregt
worden wäre; er habe sich aber in dieser Beziehung seinen Collegen
untergeordnet. Er glaube übrigens, dass die Sache, wenn sie überhaupt
eine andere Bedeutung als eine ganz finanzielle habe, dann mehr nur
von formeller Bedeutung sei.
Hans Kgl. Høihed Prindsen til Danmark maatte vedblivende fraraade den foreslaaede Deling. Den vil blive en Svækkelse af Kon
gens Armee, og istedetfor at Kongen nu kan sende i det holstenske
Contingent, hvilke Tropper han vil, skal han herefter være nødt til
kun at sende Holstenere; Kongens Undersaatter staa Allerhøistsamme
alle lige nær. Hans Kongelige Høihed ansaa det hele som en Forløber
for Udsondringen af Holsten og syntes derfor, at dette Armee-Spørgsmaal kunde stilles i Bero indtil videre; det er saa let at bortgive
noget, men saa vanskeligt at faa det igjen.
Conseilspræsidenten [Hall] fremhævede, idet han henholdt sig til
sit tidligere, at hvad her er foreslaaet ikke paa nogen Maade gaar
ud paa at berøve Armeen dens Kræfter. Som det foreligger, er der
deri ikke den allermindste Svækkelse for Armeen tilstede: det gjør
ikke den mindste Forandring med Hensyn til den hele fælleds Overcommando, de forskjellige for den hele Armee fælleds Institutioner
osv. Vistnok maatte han indrømme, at Udviklingen af Forholdene kan
komme til at gaa saaledes, at der kan blive en fuldstændig Udson
dring af Armeen, en fuldstændig Udsondring af hele Holsten, men som
Forslaget til Provisoriet nu foreligger, kunde han ikke finde, at der
er tilstrækkelig Grund til den Frygt, som saa stærkt her er bleven
fremhævet navnlig med Hensyn til Armeen. Det maatte heller ikke
overses, at hvad her foreslaas i Henseende til denne slet ikke er noget
nyt; det er netop det samme, som i 1851 blev af Regjeringen frem
lagt i Notabelprojektet, kun at det i dette sidste blev bragt frem i en
besterntere og skarpere Form og i det hele gik noget videre; det er
altsaa ikke første Gang, at Hans Majestæt tager en saadan Beslut
ning, som nu foreslaas. Hvad det angik, at Hans Majestæt nu kan
sende som holstensk Contingent til Tydskland Soldater, der ere ud
skrevne fra de andre Landsdele, da turde Conseilspræsidenten mene,
at hele Udviklingen har bragt det til, at dette er en af de Muligheder,
som aldrig vil kunne benyttes, og han troede derfor ogsaa, at det var
bedre nu at slaa fast, at kun Holstenere kunne sendes i Contingentet.
Sluttelig skulde han endnu kun bemærke, at det jo vistnok var meget
langt fra at kunne siges, at Regjeringen var gaaet for hurtigt frem i

2. MARTS 1861

261

denne Sag, og der kunde derfor heller ikke nu være Spørgsmaal om
yderligere at udsætte; han kunde tilføie, at han ogsaa som Udenrigs
minister har overveiende Grunde, der i saa Henseende gjøre sig gjæl
dende.
Hans Kgl. Høihed Prindsen til Danmark kunde ikke tro, at de
venskabelige Magter vilde fordre, at Kongen skulde gjøre en Con
cession, der vilde have Svækkelse af hans Armee tilfølge. Heller ikke
troede han, at denne Concession kan have det mindste at gjøre med
Hensyn til Spørgsmaalet om Execution.
Conseilspræsidenten [Hall] maatte bemærke, at man ikke kan rive
det enkelte Punkt om Armeen ud af sit Sammenhæng med Proviso
riets øvrige Indhold; tager man det Punkt bort, vil man komme til at
sige til Stænderne, at Holsten skal betale et stort Beløb til noget, som
de slet ikke faa at gjøre med, og det i en Sag, som interesserer det
tydske Forbund allermest.
Hans Majestæt Kongen yttrede, at Allerhøistsamme efter den nu
stedfundne Discussion saa, at Ministeriet holdt meget stærkt paa den
omhandlede Bestemmelse med Hensyn til Armeen, og Hans Majestæt
skulde derfor heller ikke modsætte sig den, skjøndt Allerhøistsamme
vedblivende maatte anse det for bedst, at den bortfaldt; men Hans
Majestæt maatte dog imidlertid i hvert Fald ønske, at Bestemmelsen
redigeres saaledes, at det fremgaar, at Armeen vedbliver at være en
Helhed.
Efterat i denne Anledning forskjellige Maader at redigere Bestem
melsen paa vare bievne bragte i Forslag og omventilerede, fandt en af
Ministeren for Hertugdømmerne Holsten og Lauenburg [Raasløff] fo
reslaaet Omredaction mest Anklang, og i Overensstemmelse med samme
resolverede Hans Majestæt allernaadigst, at den 1ste Passus i det fore
liggende Udkasts § 3 bliver at redigere saaledes: »Aus den Theilen
der Armee, die im Herzogthum Holstein recrutirt werden, soll hin
sichtlich der damit verbundenen Ausgaben eine eigene Abtheilung der
Armee gebildet werden.«
Med denne Ændring og de af den flydende Redaktionsforandrin
ger i Udkastets § 10 og § 11 (at der istedetfor »holsteinische
Armee-Abtheilung« sættes: »im § 3 erwähnte Abtheilung der Armee«)
behagede det derefter Hans Majestæt allerhøist at approbere det fore
liggende Lovudkast til Forelæggelse for den forestaaende holstenske
Stænderforsamling.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Raas-
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løff] referirte darauf eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend
die Wiederaufhebung der allerhöchsten Ernennung des Kammerherrn
Grafen Arthur zu Reventlow zum Königlichen Commissarius bei der
bevorstehenden Versammlung der holsteinischen Provinzialstände.
In Übereinstimmung mit dem Anträge geruheten Seine Majestät, die
mittelst allerhöchster Resolution vom 19tcn v.M. erfolgte Ernennung
des Kammerherrn und Amtmanns, Grafen zu Reventlow zu Bordes
holm zum Commissarius bei der bevorstehenden Provinzialständever
sammlung allerhöchst wieder aufzuheben.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Raas
løff] verlas darauf ein ihm eingehändigtes allerhöchstes Rescript vom
heutigen Dato, durch welches ihm die Functionen eines Königlichen
Commissairs bei der bevorstehenden Versammlung der holsteinischen
Provinzialstände übertragen werden.
Med Hans Majestæts allerhøieste Tilladelse forlod derpaa Mini
steren for Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg Geheime-Statsraads-Mødet.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Livsstrafs Eftergivelse for Sophie Andersdatter,
hvori indstilles, at den Sophie Andersdatter ved Høiesterets Dom af
17de f.M. for forsætligen at have ombragt sit l1/« Aar gamle Barn
Laura Jensen, i Medfør af Forordningen af 4de October 1833 § 10
3die Membrum efter Lovens 6-9-1 cfr. Forordningen af 24de September
1824 tilfundne Straf af at miste sin Hals og hendes Hoved at sættes
paa en Stage allernaadigst maa eftergives hende, mod at hun hensæt
tes til Tugthusarbeide paa Livstid.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede dernæst en allerunderdanigst
Forestilling angaaende Ophævelse af Kudsk Hans Olsens Ægteskab m.v.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at der forundes Kudsk Hans Olsen her af Staden Bevilling til
fuldstændig Ophævelse af hans Ægteskab med Karen Olsen, født Henningsdatter, af Smørum, samt at det tillades Manden at indlade sig i
nyt Ægteskab.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Livsstrafs Eftergivelse for Lars Pedersen Hus
bond og Kirstine Marie Larsdatler, hvori indstilles, at den Lars Pe
dersen Husbond og Kirstine Marie Larsdatter ved Høiesterets Dom
af 9de f.M. i Henhold til D.L. 6-13-14, 1ste Membrum, for Blodskam
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ifundne Straf af at have deres Liv forbrudt allernaadigst maa eftergives dem, imod at de hensættes, førstnævnte til Tugthusarbeide i
8 Aar og sidstnævnte til Forbedringshusarbeide i 3 Aar, samt at det
paalægges vedkommende Øvrighed, naar Lars Pedersen Husbond løs
lades af Strafanstalten, at paase, at han og Kirstine Marie Larsdatter
ikke tage Ophold nærmere ved hinanden end i en Afstand af 4 Mil.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om Strafformildelse for Bodil Nielsdatter, idet han indstil
lede, at det maatte behage Deres Majestæt allernaadigst at eftergive
Bodil Nielsdatter den hende ved Baag Herreds Extrarets Dom af 25de
September 1855 for 3die Gang begaaet Betleri idømte Straf af at hen
sættes til Arbeide i Odense Tvangsarbeidsanstalt i 6 Maaneder, mod
at hun hensættes i Fængsel paa Vand og Brød i 3 Gange 5 Dage.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en, efterat der i Overens
stemmelse med den i det Geheime-Statsraad den 16de Januar d.A.
afgivne allerhøieste Resolution har været indhentet yderligere Betænk
ning fra Høiesteret, paany nedlagt allerunderdanigst Forestilling an
gaaende Livsstrafs Eftergivelse for Arrestanten Niels Christian Gun
dersen og Arrestantinden Laurine Andersdatter, hvori indstilles, at
den Arrestanten Niels Christian Gundersen og Arrestantinden Laurine
Andersdatter ved Høiesterets Dom af 17de December f.A. for Blodskam
i Medfør af D.L. 6-13-14, 1ste Membrum idømte Straf af at have deres
Liv forbrudt allernaadigst maa eftergives dem, imod at de hensættes
til Fængsel paa Vand og Brød i 6 Gange 5 Dage hver, samt at det
paalægges vedkommende Øvrighed at drage Omsorg for, at de efter
udstaaet Straf ikke tage Ophold indenfor 4 Miles Afstand fra hinan
den.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Meddelelse af visse Begunstigelser for en Spare
kasse, der agtes oprettet for Kronborg vestre Birk.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at de Kapitaler, som indsættes i den Spare- og Laanekasse,
som agtes oprettet for Kronborg vestre Birk, tillige med deres Renter
fritages for at belægges med Arrest og Beslag, saalænge de samme
steds indestaa.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo-
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restilling om, at der maa meddeles Stadslæge i Nakskov I. H. V. Møller
og Hustru Bevilling til at adoptere Charlotte Alvilde Andersen.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at tillade Stadslæge i Nakskov Iver Henrik Valdemar
Møller og Hustru Frederikke Louise Møller, født Lindegaard, at adop
tere Charlotte Alvilde Andersen, saaledes at denne bliver berettiget til
at føre Navnet Charlotte Alvilde Møller og tage Arv efter Adoptivforældrene, dog at Arvens Størrelse efter Adoptivfaderen ikke over
stiger, hvad han i Henhold til Lovgivningen ved en testamentarisk
Disposition rettelig kunde tillægge Adoptivbarnet.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Ane Marie Nicolaysen.
Overensstemmende med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
Kongen allernaadigst at eftergive Ane Marie Nicolaysen den hende
ved Høiesterets Dom af Ilte Januar d.A. for anden Gang begaaet, med
natligt Indbrud forbundet, Tyveri, idømte Straf af Tugthusarbeide i
7 Aar, mod at hun hensættes til Forbedringshusarbeide i 2 Aar.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Jørgen Thomsen, hvori ind
stilles, at Jørgen Thomsen af Løit, der for 3die Gang begaaet Betleri
ved Wedellsborg Birks Extrarets Dom af 24de November 1859 er til
funden at hensættes til Arbeide i Odense Tvangsarbeidsanstalt i 6
Maaneder, saaledes at af denne Straffetid den ene Maaned efter Over
tilsynsmandens nærmere Bestemmelse vil være at afholde i ensomt
Fængsel, og som den 7de December f.A. er indsat i bemeldte Tvangs
arbeidsanstalt, allernaadigst maa forundes Friheden, saaledes at han
løslades den 7de Marts d.A.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om Ophævelse af Ægteskabet mellem Arbeidsmand Søren
Nielsen og Karen Nielsdatter.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at Ægteskabet mellem Arbeidsmand Søren Nielsen af Store
Grandløse og Karen Nielsdatter maa være aldeles ophævet, og at det
maa tillades Manden at indgaa nyt Ægteskab navnlig ogsaa med Marie
Adamsen, med hvem han i Separationstiden har forset sig.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om Strafformildelse for Jesper Nielsen af Søbjerg, hvori ind-
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stilles, at den Jesper Nielsen af Søbjerg ved Lysgaard-Hids Herreders
Politirets Dom af 2den October f.A. for Udeblivelse fra Landsessio
nerne for 1853, 1854 og 1855, i Henhold til Loven af 12te Februar 1849,
dens § 25, 3die Afsnit, idømte Straf af 2 Maaneders simpelt Fængsel
allernaadigst maa forandres til en Pengebod af 5 Rd. til Skanderborg
Amts Fattigkasse.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Skræddermester I. F. Koch.
Overensstemmende med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at eftergive Skræddermester Johan Friedrich Koch den
ham ved Høiesterets Dom af 26de November f.A. for Hæleri, i Medfør
af Forordningen af Ilte April 1840 § 22, idømte Straf af Fængsel
paa Vand og Brød i 2 Gange 5 Dage, mod at han hensættes i simpelt
Fængsel i 14 Dage.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Tilladelse for Husmand Christen Thomsen Storgaard til at indgaa Ægteskab med Maren Christensdatter.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at tillade Husmand Christen Thomsen Storgaard af
Børglum, hvis Ægteskab med Dorthe Jensdatter er fuldstændigt op
hævet ved Børglum Herreds Rets Dom af 18de Juni 1857, at indgaa
nyt Ægteskab, navnlig ogsaa med Maren Christensdatter, uanset at
han med hende har bedrevet Hor.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om Strafformildelse for Høker I. H. F. Almind af Broust,
hvori indstilles, at Høker Jens Henrik Frants Almild af Broust under
Hjørring Amt allernaadigst maa eftergives den ham ved Høiesterets
Dom af 16de October f.A. for at have kort før sin Fallit forstukket
Varer og Penge, ifundne Straf af Fængsel paa Vand og Brød i 4 Gange
5 Dage, mod at han hensættes i simpelt Fængsel paa sædvanlig Fangekost i 40 Dage.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Jørgen Christian Hansen,
hvori indstilles, at den Jørgen Christian Hansen her af Staden ved
Criminal- og Politirettens Dom af 2den dennes for uberettiget Lægepraxis ikj endte Straf af 4 Maaneders Fængsel eftergives ham, mod at
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han erlægger en Mulkt af 50 Rd. til Kjøbenhavns Fattigvæsens Hoved
kasse.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en efter allerhøieste Befaling
afgiven allerunderdanigst Betænkning angaaende en Ansøgning om
Strafformildelse for Strømpevæver Jacobsens Enke Marie Jacobsen,
hvori indstilles, at det maa have sit Forblivende ved Ministeriets paa
en tidligere Ansøgning fra domfældte under 22de December f.A. af
given Resolution, hvorefter det ansøgte ikke kan bevilges.
Hans Majestæt Kongen maatte meget ønske at lade i dette Tilfælde
Naade gaa for Ret, saaledes at domfældte Marie Jacobsen bliver rent
fri for Straf. Allerhøistsamme kjendte meget nøie hendes hele For
hold igjennem mange Aar og vidste, at hun havde ført en skikkelig
Vandel og, i en yderst trængende Situation, med stor Omhu opdraget
sine to Børn. Disse vilde, hvis hun kom paa Vand og Brød, blive satte
i en høist sørgelig Stilling, og hendes Familieforhold i det hele vilde
gjøre det dobbelt haardt for hende at lide en saadan Straf. Da nu
Hans Majestæt maatte finde det rigtigere aldeles at eftergive hende
Straffen end at formilde denne til en Pengebøde, ønskede Allerhøistsamme særdeles ganske at benaade domfældte.
Efterat Conseilspræsidenten [Hall] havde fremhævet, at der vel
ikke i de aktmæssigt foreliggende Omstændigheder er nogen særdeles
Foranledning til at eftergive domfældte den hende idømte Straf, men
at det nøje Kjendskab, som Hans Majestæt havde til hendes hele For
hold og Stilling, vistnok maatte udøve sin Indflydelse i saa Henseende,
og efterat Justitsministeren [Casse] havde bemærket, at han maatte
foretrække, at al Straf bliver domfældte eftergiven, fremfor at Straf
fen skulde forandres til en Mulkt, behagede det Hans Majestæt aller
naadigst at resolvere, at den domfældte idømte Straf bliver al efter
give hende.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Publikation af offentlige Kassers og Stifteisers
Regnskaber, idet han indstillede, at det maatte behage Deres Majestæt
allernaadigst at bifalde:
1) At Justitsministeriet paalægger de Embedsmænd i Island, hvem
Bestyrelsen af offentlige Kasser og Stiftelser er betroet, at bekjendtgjøre ved Trykken tydelige og nøiagtige Regnskaber over
Kassernes og Stifteisernes Indtægter og Udgifter det første ske kan,
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efterat Aarsregnskabet er aflagt, samt paase, at de ved Regnska
bernes endelige Afgjørelse fremkomne Forandringer i deres Resul
tater optages i det næste Regnskab, der aflægges, efterat Afgjørelsen har fundet Sted.
2) At de Omkostninger, som foranlediges herved, udredes af vedkom
mende Kassers og Stifteisers Midler.
3) At der i den allernaadigste Bekjendtgjørelse, der bliver at udfær
dige til Althinget angaaende Resultaterne af de under dets Møde
i Aaret 1859 afgivne allerunderdanigste Betænkninger og øvrige
indgivne Andragender, meddeles Thinget Underretning om den saa
ledes trufne Foranstaltning.
Samtlige Indstillinger bleve allernaadigst bifaldte af Hans Maje
stæt.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Tilladelse for Henrik Vilhelm Zachrau til at ind
gaa Ægteskab med Marie Kliem.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at meddele Kunstdreier Henrik Vilhelm Zachrau, hvis
Ægteskab med Johanne Sophie, født Bodholt er blevet aldeles ophævet
ved allerhøieste Bevilling af 23de November 1858, Tilladelse til at
indgaa nyt Ægteskab, navnlig ogsaa med Marie Kliem, med hvem han
i Separationstiden har forset sig.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om, at den Justitsministeriet hidtil tillagte Bemyndigelse
til at meddele Tilladelse til Forlystelser, Præstationer og Forevisnin
ger af forskjellig Art maa overgaa til Politiøvrighederne.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at Meddelelsen af de omhandlede gjennem Justitsministe
riet ved ad mandatum udfærdigede Bevillinger hidtil givne Tilladelser
til Forlystelser, Præstationer og Forevisninger af forskjellig Art, dog
med Undtagelse af Tilladelser for Skuespillerselskaber til at give
egentlige dramatiske Forestillinger, fra 1ste April næstkommende
henlægges til Politiøvrighederne, enhver for sit Oinraades Vedkom
mende, saaledes at der for Fremtiden ikke erlægges noget Gebyr, men
kun til Fattigvæsenet paa ethvert Sted, hvor Tilladelsen benyttes, en
Afgift efter Øvrighedens nærmere Bestemmelse, i Kjøbenhavn den be
falede Afgift.
Justitsministeren [Casse] refererede derefter en allerunderdanigst
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Forestilling angaaende Althingets Petition om en Forandring i Lov
givningen om Ægteskab, idet han indstillede, at det i den allernaadigste Bekjendtgjørelse til Althinget angaaende Resultaterne af de
under dets Møde i 1859 afgivne allerunderdanigste Betænkninger og
øvrige indgivne Andragender, allernaadigst maa tilkjendegives Althin
get, at Deres Majestæt, af de af den Kongelige Commissarius paa Al
thinget anførte Grunde, ikke har fundet Anledning til at gaa ind paa
nærværende Andragende.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Videre refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderdanigst
Forestilling, hvorved til allerhøieste Stadfæstelse forelægges den af
Rigsdagen vedtagne Lov om Værnepligt for Kongeriget Danmark.
Efterat Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Wolfhagen] havde
yttret, at det, foruden hvad der i Realiteten kunde være at erindre
med Hensyn til den i den foreliggende Lovs § 3 indeholdte Bestem
melse angaaende Vesterlandsføhr og Amrum, vel ogsaa kunde i formel
Henseende være tvivlsomt, hvorvidt en saadan Bestemmelse kunde op
tages i denne Lov, men at han dog ansaa det mindre betænkeligt, da
Bestemmelsen udtrykkelig betegnes som kun gjældende indtil videre,
og der saaledes vil være Anledning til at tage Gjenstanden for samme
under nærmere Overveielse, og efterat Justitsministeren [Casse] i
denne Anledning havde imødegaaet bemeldte Minister, idet han navn
lig, hvad det formelle Punkt angik, henviste til Loven om almindelig
Værnepligt af 12te Februar 1849, som ved at omtale netop saadanne
Øer, hvis Beboere hidtil have været fritagne for at behandles til Ud
skrivning til Landkrigstjenesten, aabenbart ikke kan have havt andre
Øer for Øie end Amrum og Vesterlandsføhr, behagede det Hans Maje
stæt allerhøiest at stadfæste bemeldte Lov.
Sluttelig refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderda
nigst Forestilling, hvorved til allerhøieste Stadfæstelse forelægges den
af Rigsdagen vedtagne Lov om Brandpolitiet paa Landet og det nær
mest dermed i Forbindelse staaende Bygningsvæsen.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allerhøist at stadfæste bemeldte Lov.
Hans Majestæt hævede derpaa Geheime-Statsraads-Mødet.
J. Liebe.
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Møde i geheimestatsrådet fredag d. 15. marts 1861.

Aar 1861, Fredagen den 15de Marts, var det Geheime-Statsraad
forsamlet paa Christiansborg Slot under Hans Majestæt Kongens al
lerhøieste Præsidium. Ministeren for Hertugdømmerne Holsten og
Lauenborg var fraværende.
Udenrigsministeren [Hall] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende Grundlaget for Danmarks Deltagelse i den fore
slaaede Afløsning af Brunshauser (Stader) Tolden.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
Kongen allernaadigst at bemyndige Udenrigsministeren til i Allerhøistsammes Navn at meddele den hannoverske Regjering, at Hans
Majestæt er villig til at gaa ind paa det i Hr. v. Witzendorffs Note
af 2den f.M. indeholdte Forslag til Danmarks Deltagelse i Brunshauser-Stader-Toldens Afløsning, saafremt nævnte Magt, uanset om •/?
af den Trediedel af den samlede Afløsningssum, hvori Danmark er
lodtagen, til den Tid ere Hannover sikkrede, forpligter sig til i Løbet
af indeværende Foraar at ophæve den nævnte Told, hvorimod den
fra Hans Majestæts Side skete betingede Indvilligelse i modsat Fald
bortfalder, samt iøvrigt med fornødent Forbehold saavel med Hensyn
til de i den refererede Forestilling anførte, af Storbritannien allerede
stillede Betingelser, som til den eventuelle Conventions enkelte Stipu
lationer, navnlig forsaavidt angaar Terminerne for den paa Danmark
faldende Qvotes Erlæggelse, med hvad dermed staar i Forbindelse, samt
endelig med Reservation af Legislaturens Samtykke.
Efter Hans Majestæt Kongens Befaling oplæste Udenrigsministe
ren [Hall] derpaa en Gjenpart af det fra Allerhøistsamme afgaaede
Svar paa det fra Storhertugen af Oldenborg modtagne, i GeheimeStatsraadet den 19de Februar d.A. forelæste Brev.
Krigsministeren [Thestrup] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling betræffende Tilveiebringelsen af det Antal Heste, der vil be
høves for Armeen, naar den skal sættes paa Feltfod, udover hvad der
under almindelige Forhold staar til Disposition, hvori indstilles, at
Regjeringen igjennem Indenrigsministeriet for Kongeriget, Ministeriet
for Hertugdømmet Slesvig og Ministeriet for Hertugdømmerne Hol
sten og Lauenborg træffer de Foranstaltninger, som ere nødvendige
for, at det Antal Heste, som Armeen, naar den sættes paa Krigsfod,
vil behøve udover, hvad der alt er til Disposition, snarest muligt de-
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signeres og holdes beredte til at give Møde ved en mulig Ind
kaldelse, nemlig: for Kongeriget 2500 Rideheste og 1180 Trækheste
for Hertugdømmet Slesvig 999 Trækheste og for Hertugdømmet Hol
sten 1321 Trækheste.
Hans Majestæt resolverede allernaadigst i Overensstemmelse med
Indstillingen, saaledes at Krigsministeren nærmere har at forelægge
til allerhøieste Underskrift de i den Anledning fornødne allerhøieste
Reskripter resp. til Indenrigsministeriet, Ministeriet for Hertugdøm
met Slesvig og Ministeriet for Hertugdømmerne Holsten og Lauen
borg, og at der for det Tilfælde, at i sin Tid, naar de paagjældende
Heste blive leverede, de Priser, der gives for dem, skulde vise sig
væsentligt forskjellige fra dem, som i Krigsministerens allerunderda
nigste Forestilling ere lagte til Grund ved Bestemmelsen af Forholds
tallet mellem Rideheste og Trækheste, skal være forbeholdt vedkom
mende Landsdel, som har været brøstholden ved det fastsatte For
holdstal, en pekuniær Godtgjørelse.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om Tilladelse for Besidderen af Stamhuset Ausumgaard til
paa bemeldte Stamhus at optage et Laan af 16.000 Rd.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at det tillades Besidderen af Stamhuset Ausumgaard, Capi
tain Hans Helmuth Jermiin, paa bemeldte Stamhus at optage et Laan
paa 16.000 Rd. paa Vilkaar:
1) At Laanet afdrages med 2000 Rd. aarlig, Halvdelen at erlægge i
hver Omslagstermin, første Gang i December Termin d.A.
2) At det efter Udløbet af hver Termin godtgjøres for Justitsmini
steriet, at Afdraget har fundet Sted, og
3) At Besidderen udsteder og lader thinglæsc et Skadesløsbrev, ved
hvilket han til Sikkerhed for Laanels prompte Tilbagebetaling gi
ver Stamhuset 1ste Prioritets Panteret i alt, hvad han eier og
eiendes vorder, derunder navnlig indbefattet den ham privat til
hørende Besætning og Inventarium ved Hovedgaarden Ausumgaard.
Justitsministeren [Casse] refererede dernæst en allerunderdanigst
Forestilling angaaende Strafformildelse for Arrestanten Johan Søren
sen.
Overensstemmende med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at nedsætte den Arrestanten Johan Sørensen ved Høie
sterets Dom af 29de Januar d.A. for 3die Gang begaaet Tyveri idømte
Straf af 4 Aars Forbedringshusarbeide til lige Arbeide i 1 Aar.
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Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Løsladelse af Tugthusfange Jørgen Andersen,
hvori indstilles, at den i Horsens Straffeanstalt hensiddende Fange
Jørgen Andersen, der ifølge Justitsministeriets Skrivelse af 28de Fe
bruar 1857 for Tyveri i Henhold til den allerhøieste Resolution af
29de September 1854 blev gjenindsat til Tugthusarbeide paa Deres
Majestæts Naade, maa forundes Friheden paa Vilkaar, at han, saa
fremt han paany maatte gjøre sig skyldig i nogen Forbrydelse, der
ikke medfører større Straf, dog Løgjængeri og Betleri undtagen, uden
videre Dom igjen vil blive indsat til Tugthusarbeide paa Deres Maje
stæts Naade.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede derefter en allerunderdanigst
Forestilling angaaende Ophævelse af Ægteskabet mellem Indsidder
Anders Olsen og Hustru.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at Ægteskabet mellem Indsidder Anders Olsen af Høierup
og Ane Margrethe Andersdatter maa være aldeles ophævet, samt at
det tillades Manden at indgaa nyt Ægteskab.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Carl Christian August Pe
tersen, hvori indstilles, at Carl Christian August Petersen allernaa
digst maa eftergives den ham ved den Kongelige Viborgske Landsoverrets Dom af 22de October sidstleden for misligt Forhold ved sin
Fallit ifundne Straf af 3 Ugers Fængsel, imod at han erlægger en
Mulkt af 25 Rd. til Skanderborg Amts Fattigkasse.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Fremdeles refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Ophævelse af Ægteskabet mellem G. A.
Durchholtz og Hustru.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at ophæve Ægteskabet mellem Olivia Angelica Camilla
Durchholtz, født Julius, og Gottfrcd August Durchholtz, der ved Høi
esterets Dom af 12te October 1857 er bleven anset med en Straf af
3V2 Aars Forbedringshusarbeide, samt at meddele førstnævnte Til
ladelse til at indgaa nyt Ægteskab.
Sluttelig refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderda
nigst Forestilling, hvorved forelægges til allerhøieste Stadfæstelse Ud
kast til en Forordning om Veivæsenct i Island.
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I Overensstemmelse med Indstillingen blev det forelagte Udkast
allerhøist stadfæstet af Hans Majestæt,
Hans Majestæt hævede derpaa Geheime-Statsraads-Mødet.

J, Liebe,

Møde i geheimestatsrådet mandag d. 1. april 1861.

Aar 1861, Mandagen den 1ste April, var det Geheime-Statsraad for
samlet paa Christiansborg Slot under Hans Majestæt Kongens aller
høieste Præsidium.
Det tilførtes Protokollen, at under 30te f.M. Hans Excellence Mi
nister ad interim for Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg H. I. A.
Raasløff, efter Ansøgning, er i Naade bleven entlediget, og derhos den
ham under 24de Februar f.A. tillagte allerhøieste Ordre om ad interim
at tage Sæde i det Geheime-Statsraad allernaadigst sat ud af Kraft,
samt at under s.D. Hans Excellence Conseilspræsident og Udenrigsmi
nister Hall er allernaadigst bleven udnævnt til tillige at være Minister
ad interim for Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg.
Conseilspræsidenten [Hall] bemærkede, at han, forinden han gik
over til i sin nye Egenskab at gjøre allerunderdanigst Forestilling om
Udnævnelse af en Kongelig Commissær ved den nærværende overor
dentlige Forsamling af de holstenske Provindsialstænder, skulde til
lade sig allerunderdanigst at forudskikke nogle Yt tringer angaaende
hele Sagens Stilling, saaledes som den foreligger.
Den 6te Marts aabnedes den holstenske Stænderforsamling, og
samme Dag forelagdes de Forslag, som Hans Majestæt havde i Geheime-Statsraadet den 2den Marts approberet til Forelæggelse. Dagen
efter nedsatte Forsamlingen et Udvalg, til hvilket samtlige forelagte
Aktstykker bleve overgivne. Af den Forsamlingen indrømmede Tids
frist af 3 Uger vare allerede 8 Dage forløbne, uden at Udvalget, hvad
mærkeligt var, i al den Tid havde i mindste Maade henvendt sig til
den Kongelige Commissarius for at sætte sig i Forbindelse med ham
og begjære nærmere Oplysninger, saa at først den 14de saa Commis
sarius sig istand til confidentielt at melde, at det var at antage, at
alt, hvad Regjeringen havde foreslaaet, vilde blive forkastet. Den 18de
afgaves Udvalgets Betænkning, der i Virkeligheden gik ud paa en
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Forkastelse af alle Forslagene; og samtidigt med at indsende denne
Betænkning yttrede Commissarius i en Telegrafdepeche, at han
havde tilskrevet Hans Majestæt, om det ikke vilde være rettere at
afbryde Stænderforsamlingen, saa at slet ingen Forhandling kom til
at finde Sted. Det blev imidlertid, overensstemmende med hvad Mini
steriet allerunderdanigst tilraadede, af Hans Majestæt resolveret, at
Forsamlingen skulde have sin Gang. Dette blev tilmeldt Commissarius
af Conseilspræsidenten, der ved den Leilighed tillige fra sin Side navn
lig fortrinligt udhævede den ganske særlige Betydning af den Bestem
melse, som laa i den i det forelagte Provisorium indeholdte § 13, paa
hvilken Betydning det derfor var af Vigtighed, at det kunde blive
Commissarius muligt at henlede Forsamlingens Opmærksomhed.
Denne officielle Skrivelse afgik til Commissarius den 19de, og den 21de
begyndte den foreløbige Behandling i Forsamlingen. Ved Telegrafde
peche af 22de fandt Conseilspræsidenten sig foranlediget til paany at
gjøre Commissarius opmærksom paa, at det var af ganske særdeles
Betydning, at hint Punkt blev draget frem. Han modtog en Skrivelse
fra Commissarius af samme Dato, hvori denne bemærkede, at han
samme Dag havde i Forsamlingen gjort Opmærksom paa Betydningen
af § 13, men at det ikke havde gjort videre Indtryk, og at man upaatvivleligt ikke vilde bringe dette Punkt videre frem.
Imidlertid forandredes Sagens Stilling pludseligt. Den sørgelige
Foranledning dertil var en meget grov Misforstaaelse i det engelske
Parlament, idet det, foruden flere Yttringer, som viste, at man ikke
kj endte meget nøie til Forholdene her, navnligen saa ud, som om det
af Udenrigsministeren var for den herværende engelske Gesandt ble
vet udtalt, at der var Spørgsmaal om at forelægge et ganske nyt Bud
get fra den holstenske Stænderforsamling. Dette beroede paa en fuld
stændig Misforstaaelse; det er ogsaa erkjendt af den engelske Ge
sandt, og det havde tillige været Conseilspræsidenten meget tilfreds
stillende at modtage fra den Kongelige Gesandt i London en Beretning
om en Samtale, som han efter Ordre havde havt med Lord Wode
house, og hvorunder denne havde sagt, at han meget vel vidste, at
der ikke var Tale om Forelæggelse af nogetsomhelst nyt Budget, men
kun om den Kongelige Resolution af 23de September 1859, og at han
heller ikke havde udtalt andet.
De i Parlamentet faldne Yttringer havde den Indvirkning paa
Stænderforsamlingen, at man med Eet fik en ganske overordentlig
18
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Iver for denne Sag med § 13, hvoraf der, efter hvad Commissarius
havde yttret, ikke tidligere havde været Spor; en vis Tilfredsstillelse
over, at der derved kunde tilveiebringes en vis Confusion, turde vist
have været medvirkende derved. Samme Dag, den 24de, som Conseils
præsidenten modtog et Brev fra Commissarius, hvori han skrev, at
Udvalget den følgende Dag vilde bringe Spørgsmaal om § 13 for, fandt
Conseilspræsidenten sig foranlediget til at tilskrive ham, at det var
nødvendigt stærkt at fremhæve, at i § 13 havde Forsamlingen den
Basis, hvorpaa den maatte blive, men at den kunde afstemme over
den i den Kongelige Resolution af 23de September 1859 indeholdte
Ordning af det paagjældende Budget i dets Helhed, antage eller for
kaste samme, aldeles som de øvrige Bestemmelser i Provisoriet, og
gaa ind paa enhver enkelt Post af Budgettet i dets fulde Detail; der
blev tillige vedføiet denne Skrivelse til Commissarius en CirculærDepeche, som to Dage forud var afgaaet til de Kongelige Gesandtska
ber, og som indeholdt, hvad der angaaende det paagjældende Punkt
var passeret mellem Udenrigsministeren og de herværende Diploma
ter. Skrivelsen kom Commisarius tilhænde om Morgenen den 25de, og
Sagen kom for i Forsamlingen samme Dags Formiddag, men Commis
sarius fandt ikke tilstrækkelig Anledning til at komme med nogen
Erklæring i Anledning af den af Udvalget med Hensyn til § 13 stil
lede Opfordring og udsatte til næste Møde nærmere at erklære sig.
Herom erholdt Conseilspræsidenten Kundskab gjennem en Telegrafde
peche fra Commissarius samme Dags Aften, hvoraf han til sin store
Overraskelse og Bekymring erfarede, at der under den Forhandling,
som havde fundet Sted om Formiddagen, intet Svar var blevet givet
af Commissarius paa den til ham rettede Forespørgsel. Imidlertid
havde Conseilspræsidenten i Anledning af en tidligere samme Dag fra
Commissarius pr. Telegraf kommen Begjæring om at udvirke Pro
longation af Forsamlingen henvendt sig til Hans Majestæt og anbe
falet saadan Prolongation, der derefter ogsaa blev allernaadigst tilstaaet, og hvorom Underretning strax meddeltes Commissarius. Det
Eneste, som Conseilspræsidenten derefter, da han om Aftenen havde
modtaget den forannævnte Telegraf depeche fra Commissarius, tro
ede det muligt nu videre at gjøre, var, at han endnu samme Aften
afsendte en Telegrafdepeche til ham, hvori han endnu en Gang ud
talte, at det maatte siges Forsamlingen saa stærkt som muligt, at
§ 13 gav den lige saa fuldstændig en Leilighed til for Holstens Ved-
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kommende at behandle Fælleds-Budgettet for 1861/62, som hvis dette
selv var forelagt, og at det var af største Vigtighed, at det af Com
missarius blev bestemt constateret, at naar Forsamlingen nu, uagtet
den tilstaaede Prolongation ikke gik ind paa at behandle Budgettet,
saa var det, fordi den ikke vilde benytte Leiligheden, ikke fordi denne
ikke var given. Den 26de kom Sagen for i Forsamlingen, men Com
missarius antog af forskjellige Grunde, at han ikke kunde gaa ind
paa at give noget Svar paa den til ham rettede Forespørgsel, navnlig
ikke et saadant, som Conseilspræsidenten havde instrueret ham om;
Commissarius troede ikke, at det var noget, hvortil han var forpligtet,
og han troede heller ikke, at det vilde have Indflydelse paa Forsam
lingen. Resultatet blev, som bekjendt, en uhyggelig Forhandling i For
samlingen og hele Spørgsmaalets Udsættelse til Torsdagen efter Paaske, saa at altsaa den opstaaede Tvivl blev staaende hen, og at den
under en ganske anden Forudsætning indrømmede Prolongation kunde
komme til at benyttes paa den alleruheldigste Maade. De øvrige Virk
ninger, som denne saa uventede Situation maatte have, troede Con
seilspræsidenten ikke at behøve at udvikle; de vare allerede tilstræk
kelig kjendte af Hans Majestæt.
Det stiller sig nu saaledes, at under de forhaandenværende For
hold den Opgave, som vil blive stillet den nye Commissarius ved
Stænderforsamlingen, der vil være at udnævne, er i og for sig overmaade indskrænket, idet den, foruden at besørge de formelle Forret
ninger, væsentlig vil bestaa i at give den af Forsamlingen med Hen
syn til Provisoriets § 13 ønskede Meddelelse og de nærmere Oplys
ninger angaaende Budgetforholdet, hvortil derved kan blive yderligere
Anledning. Han skulde derfor, som interimistisk Minister for Hertug
dømmerne Holsten og Lauenborg, allerunderdanigst andrage paa, at
den hidtilværende Kongelige Tilforordnede, Etatsraad Schultze, maa
blive udnævnt til Kongelig Commissarius; og efterat han havde refe
reret den herom allerunderdanigst vedlagte Forestilling samt oplæst
det allerhøieste Reskript, som i den Anledning vilde være at udfær
dige til Etatsraad Schultze, i hvilket der efter dennes udtrykkelige
Ønske var optaget nogle Udtalelser med Hensyn til den extraordinære
Stilling, som han under de forhaandenværende Forhold fik som Com
missarius, behagede det Hans Majestæt Kongen allernaadigst at bi
falde den gjorte Indstilling og at forsyne det forelagte Reskript med
sin allerhøieste Underskrift.
18*
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Krigsministeren [Thestrup] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling betræffende en ved 5le Infanteri-Bataillon i Odense den 13de
Marts afsagt Krigsretsdom, ved hvilken Menig af Bataillonens 2det
Compagni No. 294 Jens Christian Rasmussen (Daudingmark) for Ab
sentation og 3die Gang begaaet Bedrageri samt Attentat paa denne
Forbrydelse er tilfunden Forbedringshusarbeide i 5 Aar.
I Overensstemmelse med Krigsministerens Indstilling resolverede
Hans Majestæt allernaadigst, at der paa Krigsretsdommen tegnes føl
gende allerhøieste Resolution: >Vi ville allernaadigst, at den idømte
Straf nedsættes til 4 Aars Forbedringshusarbeide.«
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om Strafformildelse for Tømmermand og Husmand Niels
Larsens Hustru Ane Marie Hansen af Tvede Skovhuse, hvori indstil
les, at Tømmermand og Husmand Niels Larsens Hustru Ane Marie
Hansen af Tvede Skovhuse allernaadigst maa eftergives den hende ved
Sunds-Gudme Herreders Extrarets Dom af 24de Januar d.A. for Hæleri
i Medfør af Forordningen Ilte April 1840 § 22 ifundne Straf af
Fængsel paa Vand og Brød i 5 Dage, mod at hun hensættes i simpelt
Fængsel i 4 Dage.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede dernæst en allerunderdanigst
Forestilling angaaende Ophævelse af Ægteskabet imellem Murmester
Jens Madsen Rosendahl af Veile og Dorthea Christine Lund.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at Ægteskabet imellem Murmester Jens Madsen Rosendahl
af Vejle og Dorthea Christine Lund maa være aldeles ophævet.
Videre refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderdanigst
Forestilling angaaende Frafaldelse af Tiltale mod Drengen Anders
Larsen.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at Anders Larsen af Aaker Sogn paa Bornholm fritages for
Tiltale for det af ham i September 1859 paa Kjøbenhavns Amts søndre
Birks Distrikt forøvede Qvægtyveri paa Marken.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Gaardeier Peder Hansens
Hustru Karen Kirstine Bidstrup, hvori indstilles, at Gaardeier Peder
Hansens Hustru Karen Kirstine Bidstrup af Klemensker Sogn aller-
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naadigst eftergives den hende ved Bornholms nordre Herreds Extrarets
Dom af 2den Juni f.A. for Qvaksalveri m.m. i Medfør af Forordningen
Ilte April 1840 § 46 cfr. § 41 samt Forordningen 5te September
1794 § 5 cfr. Lov 3die Marts 1854 og i Overensstemmelse med For
ordningen 12te Juni 1816 § 7 tilfundne Straf af simpelt Fængsel paa
sædvanlig Fangekost i 40 Dage, mod at hun erlægger en Mulkt af 50
Rd. til Bornholms Amts Fattigkasse.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede derefter en allerunderdanigst
Forestilling angaaende Strafformildelse for Litteratus Johan Jørgen
sen Jomtou, hvori indstilles, at den Litteratus Johan Jørgensen Jomtou ved Høiesterets Dom af 19de December f.A. for Overtrædelse af
Loven 3die Januar 1851 § 6 tilfundne Straf af Fængsel i 4 Maaneder
allernaadigst nedsættes til det halve.
Efterat paa den ene Side Hans Majestæt Kongen havde yttret, at
Allerhøistsamme efter de foreliggende Omstændigheder ikke fandt,
at der var nogen Anledning til at nedsætte den idømte Straf, og paa
den anden Side flere af det Geheime-Statsraads Medlemmer havde
allerunderdanigst tilraadet at følge Høiesterets Indstilling om Benaadning til 2 Maaneders Fængsel, medens derhos Conseilspræsiden
ten [Hall] bemærkede, at der forekom ham kun at være Valget imel
lem enten at gaa efter Dommen eller, med Hensyn til den paagjældendes hele Personlighed, at fritage ham rent for Straf, behagede det
Hans Majestæt paa dertil af Justitsministeren [Casse] given Anled
ning allernaadigst at resolvere, at Sagen bliver at udsætte, indtil dom
fældte er bleven underkastet et Lægeskjøn.
Justitsministeren [Casse] refererede derpaa en allerunderdanigst
Forestilling angaaende Legalisationen af en ny Jordebog for Island.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at approbere den allerunderdanigst forelagte, ifølge For
ordningen 27de Mai 1848 § 1 udarbeidede nye Jordebog for Island
samt endvidere allernaadigst at bifalde, at det allerunderdanigst fore
liggende Udkast til en Forordning angaaende en ny Jordebog for Is
land ophøies til Lov.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling, hvorved forelægges Udkast til en Plakat angaaende Erstat
ning af de Omkostninger, som af den islandske Jordebogskasse ere
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forskudsvis udredede i Anledning af den i Island udførte Jordtaxation.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at bemeldte Udkast maa udkomme som Lov.
Sluttelig refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Tilladelse for Besidderen af Stamhuset
Rosenholm til at anvende et Beløb af 20.000 Rd. af Stamhusets Fideicommismidler, hvori indstilles, at det allernaadigst maa tillades
Besidderen af Stamhuset Rosenholm i Randers Amt, Kammerherre og
Hofjægermester, Baron Hans Henrik Rosenkrantz at anvende 20.000
Rd. af de Stamhuset tilhørende Fideicommismidler til Bestridelse af
Omkostningerne dels ved den paa Hovedgaarden Rosenholm opførte
nye Ladebygning og Kostald dels ved en forestaaende Draining af
Hovedgaardens Jorder istedetfor efter den allerhøieste Bevilling af
6te Mai 1859 tildels i samme Øiemed at anvende 12.000 Rd. af be
meldte Fideicommismidler, paa Vilkaar, at Beløbet fra Ilte Juni Ter
min 1867 restitueres ved aarlige Oplæg af 1000 Rd., Halvdelen i hver
Omslagstermin og fra Ilte Juni Termin 1878 ved aarlige Oplæg af
2000 Rd., og at det efter Udløbet af hver Termin godtgjøres for Ju
stitsministeriet, at det befalede Oplæg har fundet Sted.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Finantsministeren [Fenger] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende Bemyndigelse for Gouvernementet for de dansk
vestindiske Besiddelser til Udfærdigelse ad mandatum af visse Bevil
linger til Indgaaelse af Ægteskab mellem Medlemmer af forskjellige
Trosbekj endelser.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at den hidtil Finantsministeriet i Medfør af allerhøieste Re
solution af 25de Mai 1844 No. 7 for Koloniernes Vedkommende til
kommende Myndighed til at udfærdige allerhøieste Bevillinger ad
mandatum til Indgaaelse af Ægteskaber mellem Medlemmer af den
evangelisk-lutherske Kirke og Personer af den mosaiske Trosbekjen
delse overdrages Gouvernementet for de dansk-vestindiske Besiddel
ser, dog saaledes at den i bemeldte allerhøieste Resolution foreskrevne
Betingelse, at den paagjældende Mosait underkaster sig en Religions
prøve efter Anordningen af 29de Marts 1814, bortfalder.
Fremdeles refererede Finantsministeren [Fenger] en allerunder
danigst Forestilling om Nedsættelse af den Rebecca Roberts idømte
Straf.
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Overensstemmende med Indstillingen blev den Rebecca Roberts af
St. Thomas ved den Kongelige vestindiske Landsoverrets Dom af 5te
December 1860 for et ved Indstigning igjennem et Vindue forøvet Ty
veri tilfundne Straf af Forbedringshusarbeide i 2 Aar allernaadigst
nedsat til det halve.
Der Finanzminister [Fenger] referirte eine allerunterthänigste
Vorstellung betreffend die allerhöchste Approbation des Budgets
über Einnahmen und Ausgaben des Zollwesens im Herzogthum Lauen
burg für das Finanzjahr 1861/62, indem er allerunterthänigst bean
tragte, dass Ew. Majestät geruhen mögen, den vorliegenden Budget
entwurf für die Einnahmen und Ausgaben des Zollwesens im Her
zogthum Lauenburg im Finanzjahre 1861/62 allergnädigst zu approbiren und ferner allerhöchst zu genehmigen, dass in dem gedachten
Jahre dieselbe Besoldungszulage, welche durch Gesetz vom 22sten No
vember 1859 dem Zollwesen in den übrigen Landestheilen der Monar
chie bewilligt worden ist, den Beamten und Angestellten des Zollwe
sens im Herzogthum Lauenburg ausbezahlt werde.
Seine Majestät genehmigten allerhöchst diesen Antrag.
Sluttelig refererede Finantsministeren [Fenger] en allerunderda
nigst Forestilling angaaende en i Christiansted paa St. Croix den 13de
December 1860 afsagt Krigsretsdom, hvorved Menig af den vestindi
ske Hærstyrkes 1ste Compagni No. 159 Jens Frederiksen Ulstrup for
2den Gang begaaet Complot til Desertion er tilfunden 3 Aars Fæstningsarbeide.
I Overensstemmelse med Indstillingen resolverede Hans Majestæt
allernaadigst, at den foreliggende Gjenpart af Krigsretsdommen for
synes med følgende allerhøieste Paategning: »Af Kongelig Naade ville
Vi have den arresteret Menig af den vestindiske Hærstyrke Jens Fre
deriksen Ulstrup ved Krigsretsdommen idømte Straf af Fæstningsarbeide i 3 Aar formildet til Forbedringshusarbeide i 2 Aar.«
Hans Majestæt hævede derpaa Geheime-Statsraads-Mødet.
J, Liebe,
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Møde i geheimestatsrådet lørdag d. 27. april 1861.
Aar 1861, Løverdagen den 27de April, var det Geheime-Statsraad
for samlet paa Christiansborg Slot under Hans Majestæt Kongens allerhøiestc Præsidium.
Conseilspræsidenten [Hall] refererede en allerunderdanigst Beret
ning angaaende Resultaterne af den holstenske Provindsialstænderfor samlings Forhandlinger.
Udenrigsministeren [Hall] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende en Circulærdepeche til de Kongelige Gesandtskaber
ved de ikke-tvdske Hoffer.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at bemyndige Udenrigsministeren til at lade en Circu
lærdepeche udgaa til de Kongelige Gesandtskaber ved de ikke-tydske
Hoffer, der udtaler Nødvendigheden af, at en Bestemmelse nu træffes
angaaende Holstens Stilling i Monarkiet, hvorved de andre Landsdeles
Ret ikke udsættes for Overgreb.
Conseilspræsidenten [Hall] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende Afholdelse af Udgifter udover de bevilgede Beløb i
Henhold til § 54 i Forfatningsloven af 2den October 1855, idet han
til allerhøieste Underskrift forelagde, saavel i dansk som i tydsk Text,
Beslutning om disse Udgifters Afholdelse.
Efterat, ifølge allerhøieste Befaling, Protokollen over Forhandlin
gen i den overensstemmende med fornævnte § 54 i Forfatningsloven
af 2den October 1855, forud afholdte Ministerconference, af hvilken
Protokol en Udskrift var bilagt den refererede Forestilling, var bleven
oplæst, yttrede Hans Majestæt Kongen, at Allerhøistsamme var fuld
kommen enig med Ministeriet, men at han dog maatte gjøre den Be
mærkning, at det, for at en Armee skal være kampdygtig, ikke er nok,
at Kadrene ere i Orden og Mandskabet indkaldt, men at det tillige er
nødvendigt, at Armeen først maa være sammendraget nogen Tid til
Exercering, for at Officerer og Mandskab kunne lære hinanden at
kjende. Om de Bekostninger, som en saadan Sammendragning vilde
medføre, var der i den foreliggende Beslutning om extraordinaire Ud
gifters Afholdelse ikke i mindste Maade Tale, og Hans Majestæt fandt
det derfor bedst, ved nærværende Leilighed under den extraordinære
Kredit, der skal gives, at medtage en rund Sum af 3 à 4 Millioner
Rigsdaler, som kan henlægges og holdes disponibel i det Øieblik, det
anses nødvendigt at samle Armeen til en Exercertid.
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Finantsministeren [Fenger] bemærkede, at det var en af de Ting,
som under de forhaanden værende Omstændigheder maatte foresvæve
Finantsbestyrelsen saameget som muligt at se at faa en disponibel
Pengebeholdning. Paa engang at skaffe en saadan stor Beholdning til
stede, vilde imidlertid være forbundet med betydelig Udgift, og hans
Øieinærke havde derfor bestandig været rettet paa lidt efter lidt at
faa en Reservebeholdning disponibel i Kassen. Naar han fremdeles
arbeidede hen herpaa, forekom det ham ikke nødvendigt fortiden at
træffe anden Bestemmelse i den paagjældende Henseende, idet, hvis
Forholdene skulde vise sig saa faretruende, at det blev nødvendigt,
hurtigt paa engang extraordinært at disponere over et større Beløb,
altid den dertil fornødne Bemyndigelse vilde i kort Tid kunne skaffes
tilveie: enten ligesom ved nærværende Leilighed ved en i Henhold til
Forfatningsloven af 2den October 1855 § 54 i det Geheime-Statsraad
tagen Beslutning, eller, hvad han heller vilde tilraade, igjennem Rigs
raadet. Han vilde derfor allerunderdanigst foreslaa Hans Majestæt, at
man nu bliver staaende ved den Sum, der er forlangt fra hans Side,
idet han da stadig skulde have for Øie det af Hans Majestæt idag
Yttrede.
Udenrigsministeren [Hall] sluttede sig til Finantsministeren, idet
han med Hensyn til, hvad Hans Majestæt havde yttret, bemærkede, at
der vistnok kunde komme en saadan Situation frem, at der kunde være
megen Opfordring til, at en større Udvikling af vore Kræfter strax
skete, men paa den anden Side havde det i flere Henseender sit gode,
at Udrustningen ikke i Øieblikket drives efter en større Maalestok,
end der virkelig er Anledning til.
Hans Kgl. Høihed Prindsen til Danmark skulde, i Forbindelse
med hvad Hans Majestæt Kongen havde yttret, bemærke, at det under
de forhaanden værende Forhold syntes ham aldeles nødvendigt, at der
gjøres enkelte Forandringer med Hensyn til Befalingsmændene i Cavalleriet, og han havde derfor, efter Krigsministerens Opfordring og
Kongens Befaling, indgivet en Forestilling, hvori han efter visse be
stemte Principer, hvorved han, foruden Hensynet til fremrykket Al
der, ogsaa var gaaet ud fra Nødvendigheden af at skaffe de yngre
Klasser, som endnu befinde sig i en kraftfuld Alder, Avancement, for
at de ikke skulle blive modløse, havde indstillet til Afgang adskillige
af Cavalleriets Officerer, for at de kunde blive erstattede af yngre
Kræfter. Efter hvad der imidlertid var ham sagt, skulde denne Fore
stilling have mødt saamegen Modstand hos Finantsministeren, at der
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ikke skulde være Haab om, at Forestillingen førte til noget Resultat.
Finantsministeren [Fenger] maatte bemærke, at nogen saadan
Forestilling, som af Hans Kongelige Høihed Prindsen til Danmark
nævnt, ikke var kommen ham tilhænde. Han skulde imidlertid ikke
tilbageholde allerede nu at udtale som sin Anskuelse, at saalænge
der ikke er bestemte Tegn til en nær forcstaaende Krig, er det ikke
foreneligt med Pensionslovens Bestemmelser eller med dens Aand, af
Hensyn til Udsigterne til en mulig Mobilisering og for at skaffe de
yngre Klasser Avancements, at foretage en Reduktion i betydeligere
Maalestok. Det Spørgsmaal om, hvorledes en saadan Reduktion skulde
kunne foretages, havde tidligere været flere Gange forhandlet i Fi
nansministeriet, og man var stedse kommen til det Resultat, at den
ikke kunde ske, førend den var gjort til Gjenstand for Forhandling
med Rigsraadet.
Hans Kgl. Høihed Prindsen til Danmark frygtede for, at naar
Sagen først skulde for Rigsraadet, vilde det blive for sildigt med
Reduktionen.
Finantsministeren [Fenger] maatte hertil bemærke, at direkte
truede med Krig ere vi da ikke endnu, saa at der egentlig ikke er
nogen Sandsynlighed for, at den skulde betragtes som nær forestaaende; og hvad Forbundsexecutionen angik, saa antog han, at det, saasnart den sker, vil blive nødvendigt strax at indkalde Rigsraadet, for
hvilket da Reduktionensspørgsmaalet vilde kunne blive forelagt, og
han kunde saaledes ikke dele den af Hans Kongelige Høihed udtalte
Frygt.
Krigsministeren [Thestrup] bemærkede, at han, med Hensyn til
det af Hans Kongelige Høihed berørte Spørgsmaal om Afskedigelser,
var i en ubehagelig Stilling; ingen kunde mere end han ønske Armeen
Avancement, men han havde imidlertid aldrig vovet at tilraade Af
skedigelser alene for at skaffe Avancement, og han havde kun det ene
Middel, som han havde benyttet ved Infanteriet: at sætte de paagjæl
dende til Disposition og saa afvente, naar Rigsraadet kommer sam
men. Hvad dernæst angik det af Hans Majestæt Yttrede, da delte han
ganske Allerhøistsammes Mening om Nødvendigheden af en Concentrering af Tropperne, men med Hensyn til Spørgsmaalet om Tiden for
samme maatte han henholde sig til Udenrigsministeren.
Marineministeren [Bille] bemærkede, at han specielt maatte frem
hæve, at naar han med Hensyn til den af ham til Udrustninger be-
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gjærte extraordinære Kredit havde, ved at dække med den ordinære
Bevilling paa denne Conto for 1861/62, kunnet indskrænke sig saameget, som han havde gjort, saa var det kun sket under den udtryk
kelige Reservation, at han, forsaavidt de krigerske Forhold skulde
standse, maatte kunne faa til ordinære Rustninger en Sum af det or
dinært bevilgede Beløb, som var taget op med til at dække de extra
ordinære Rustninger.
Samtlige Ministre contrasignerede derefter den saavel i dansk som
i tydsk Text foreliggende Beslutning angaaende de Summer, der ville
være at anvende udenfor Bevillingerne til Land- og Søværnet; hvornæst Hans Majestæt Kongen forsynede Beslutningen med sin aller
høieste Underskrift.
Der Finanzminister [Fenger] referirte eine allerunterthänigste
Vorstellung betreffend die Theilnahme des Herzogthums Holstein an
den durch die Kriegszubereitungen veranlassten Ausgaben.
In Übereinstimmung mit dem Anträge geruheten Seine Majestät
allerhöchst, insoweit es das Herzogthum Holstein betrifft, zu geneh
migen, dass aus Anlass der Kriegszubereitungen dem Kriegsministe
rium und Marineministerium extraordinair im Finanzjahre 1861/62
ein Betrag von 1.897.000 Rt. zur Disposition gestellt und davon eine
Summe von 1.700.000 Rt. mit Hülfe des Reservefonds der Monarchie
gedeckt werde.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die aller
höchste Bestätigung verschiedener von diesseitigen Unterthanen an
aussereuropäischen Plätzen vor Königlichen Consuln vorgenommenen
Eheschliessungen, indem er allerunterthänigst beantragte:
1) Ob nicht der von dem Generalconsul in Caracas unterm Ilten Juni
1853 zwischen dem Hutmacher Heinrich Gast aus Altona und Ma
ria Louise Ellrich ebendaher, der vor demselben Generalconsul un
term 18ten September 1854 zwischen Heinrich Ferdinand Jacob
Stegen aus Wandsbeck und Catharina Elisabeth Hedderich, und
der unterm Ilten Januar 1855 vor dem Consul in Mexico zwischen
Christian Carl Friedrich Kriegeistein aus Kiel und Magdalena Ma
ria Louise Reinhold aus Lütjenburg geschlossenen Ehe aus aller
höchster Gnade bürgerliche Gültigkeit beizulegen sein möchte; und
2) Ob nicht das Ministerium allerhöchst zu autorisiren sein möchte,
dem Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten zur weiteren
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Bekanntmachung an die Consuln die Mittheilung zu machen, dass
künftig für Eheschliessungen diesseitiger Unterthanen evangeli
schen Glaubensbekenntnisses in aussereuropäischen Ländern, wel
che bei dem Mangel evangelischer Geistlichen vor einem der Kö
niglichen Consuln vorgenommen werden, sofern dabei die allge
meinen gesetzlichen Vorschriften, abgesehen von der kirchlichen
Einsegnung, hinreichende durch eine desfalls den Consuln zu ertheilende Instruction näher zu normirende Beobachtung gefunden,
die allerhöchste Bestätigung jedesmal auf näheren Antrag Beikom
mender gewärtigt werden könne.
Die beiden Anträge wurden von Seiner Majestät allerhöchst ge
nehmigt.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
referirte darauf eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend einen
der Ritter- und Landschaft des Herzogthums Lauenburg vorzulegenden
Entwurf eines Gesetzes über die Einführung des Pfundes zu 500 Gram
men als Landesgewichts für das genannte Herzogthum.
übereinstimmend mit dem Anträge genehmigten Seine Majestät,
dass die Regierung des Herzogthums Lauenburg allerhöchst beauf
tragt werde, über den der referirten Vorstellung anliegenden Entwurf
eines Gesetzes betreffend die Einführung des Pfundes zu 500 Gram
men als Landesgewichts für das genannte Herzogthum mit der dorti
gen Ritter- und Landschaft in Communication zu treten.
Ferner referirte der Minister für die Herzogthümer Holstein und
Lauenburg [Hall] eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die
Veräusserung der zu Bünzen, Amts Rendsburg, belegenen herrschaft
lichen Kornwassermühle c.pert.
In Übereinstimmung mit dem Anträge geruheten Seine Majestät,
das Ministerium allerhöchst zu autorisiren, wegen Überlassung der zu
Bünzen, Amts Rendsburg, belegenen herrschaftlichen Kornwasser
mühle cum.pert. zum freien Eigenlhum resp. Vererbpachtung dersel
ben unter Auferlegung eines jährlichen Canons von 600 Rt. und im
Übrigen unter angemessenen Bedingungen eine öffentliche Licitation
abhalten zu lassen.
Noch referirte der Minister für die Herzogthümer Holstein und
Lauenburg [Hall] eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die
Überlassung von zwei auf der Feldmark der Dorfschaft Tonnendorf
im Königlichen Antheil des Gutes Wandsbeck belegenen Winkeln als
Landanschuss an die Landlieger, indem er allerunterthänigst bean-
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tragte, ob nicht das Ministerium allergnädigst zu autorisiren sein
möchte, die auf der zu dem Ew. Königlichen Majestät zuständigen
Wandsbecker Gutsantheil gehörenden Tonnendorfer Feldmark an den
von Claus Ahrens Rehmbrockswiese unter Wulfsrohr bis an die Jenfelder Scheide fürenden Wege belegenen beiden Landstücke unter an
gemessenen Bedingungen als Landanschuss an die Landlieger zu über
lassen.
Seine Majestät genehmigten allerhöchst diesen Antrag.
Schliesslich referirte der Minister für die Herzogthümer Holstein
und Lauenburg [Hall] eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend
die Befreiung der über die Erbauung der neuen academischen Hospi
täler in Kiel errichteten Contracte von der Stempelpapirabgabe.
Übereinstimmend mit dem Anträge geruheten Seine Majestät aller
gnädigst zu genehmigen, dass es bei der stattgehabten Ausfertigung
der über die Erbauung der neuen academischen Hospitäler nebst zu
gehörigen Localitäten in Kiel errichteten Contracte auf ungestempel
tem Papir, jedoch ohne hieraus für zukünftige Fälle abzuleitende Con
sequenzen, sein Bewenden behalte und von der nachträglichen Erhe
bung einer desfälligen Stempelpapirabgabe abgesehen werde.
Krigsministeren [Thestrup] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende en ved 2det Artilleriregiment afsagt Stabskrigs
retsdom, hverved Intendanterne ved 1ste og 9de Infanteribataillon O.
I. Carlsen og Capitain I. F. Ingwersen, Ridder af Dannebrogen, ere frifundne for Tiltale for Forsøg paa ved Anskaffelsen af Bepakningsreqvisiter til Rekruterne at skaffe sig Fordel.
I Overensstemmelse med Indstillingen resolverede Hans Majestæt
allernaadigst, at Stabskrigsretsdommen forsynes med følgende aller
høieste Resolution: »Stabskrigsrettens Dom bliver herved stadfæstet«.
Fremdeles refererede Krigsministeren [Thestrup] en allerunderda
nigst Forestilling betræffende Udførelsen af Befæstningsanlægene ved
Dannevirke- og Dybbøl-Stillingerne samt i og ved Fredericia.
Marineministeren [Bille] henledede Krigsministerens Opmærk
somhed paa to Broer, som han, med Hensyn til Indskibning af Trop
per, troede det af stor Vigtighed, at der blev bygget, nemlig: den ene
i Høruphav og den anden i en nord paa Als værende Bugt.
Krigsministeren [Thestrup] bemærkede, at begge disse Broer
hørte til den i den refererede Forestilling nævnte 2den Gruppe af Ar
beider.
Hans Majestæt bifaldt derefter allernaadigst, at de paagjældende
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Befæstningsanlæg udføres i Overensstemmelse med de af Krigsmini
steren i Forestillingen fremsatte Forslag.
Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Wolfhagen] refererede en
allerunderdanigst Forestilling angaaende en Ansøgning fra Gaardmand
Asmus Petersen i Hvidkilde om Meddelelse af 10 Aars Eneret paa en
af ham opfunden Fremgangsmaade med Draining og Engvanding.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at der meddeles Gaardmand Asmus Petersen i Hvidkilde,
paa de for Eneretsbevillinger sædvanlige Vilkaar, et allerhøieste Pa
tent for et Tidsrum af 10 Aar til at foretage Anlæg til Afsivning
(Draining) i Forbindelse med Engvanding paa den af ham beskrevne
Maade, samt at dette Patent forelægges til allerhøieste Underskrift i
3de Udfærdigelser henholdsvis for Kongeriget Danmark, Hertugdøm
met Slesvig og Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg.
Fremdeles refererede Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Wolf
hagen] en allerunderdanigst Forestilling angaaende en Ansøgning fra
Godseier I. A. A. Renck til Buchenau om Meddelelse af 5aarig Eneret
til at forfærdige en af ham opfunden forbedret Saamaskine.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at der paa de for Eneretsbevillinger sædvanlige Vilkaar
meddeles Godseier I. A. A. Renck til Buchenau et allerhøieste Patent
for det danske Monarchie for et Tidsrum af 5 Aar paa Forfærdigel
sen af de af ham opfundne forbedrede Saamaskiner, og at dette Patent
forelægges til allerhøieste Underskrift i 3de Udfærdigelser resp. for
Kongeriget Danmark, Hertugdømmet Slesvig og Hertugdømmerne
Holsten og Lauenborg.
Schliesslich referirte der Minister für das Herzogthum Schleswig
[Wolfhagen] eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die Be
gnadigung des in den Glückstädter Strafanstalten detinirten Jess An
dreas Fuhr aus Süderbrarup, indem er allerunterthänigst beantragte,
ob nicht der wegen wiederholt begangenen Raubes wiederholten, zum
Theil qualificirten und in Gesellschaft von mehreren erwachsenen
Mannspersonen verübten Diebstahls und wegen Begünstigung eines
Diebstahls in Folge strafnormirenden Rescript des Oberappellations
gerichts zu Kiel vom 13ten März 1847 zum Tode verurtheilte, mittelst
allerhöchster Resolution mit lebenswieriger Zuchthausstrafe begna
digte, z.Z. in den Strafanstalten zu Glückstadt detinirte Jess Andreas
Fuhr aus Süderbrarup aus den Strafanstalten unter der Bedingung
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allergnädigst zu entlassen sein dürfte, dass er wiederum sofort an die
Strafanstalten zur lebenswierigen Haft abzugegen sein werde, falls er
sich irgend eines Verbrechens, wodurch eine höhere Strafe nicht ver
wirkt worden, schuldig machen sollte.
Seine Majestät genehmigten allerhöchst diesen Antrag.
Indenrigsministeren [Monrad] refererede en allerunderdanigst
Forestilling om Udskrivning af et nyt almindeligt Valg til Folkethinget.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
Kongen allernaadigst at forsyne det ved den refererede Forestilling
forelagte Aabent Brev angaaende Udskrivning af et nyt almindeligt
Valg til Folkethinget med sin allerhøieste Underskrift.
Fremdeles refererede Indenrigsministeren [Monrad] en allerun
derdanigst Forestilling om Eneret for Julius de Bary til at forfærdige
Maskiner til Cigarfabrikation.
Overensstemmende med Indstillingen behagede Hans Majestæt al
lernaadigst at forunde Julius de Bary i Offenbach 5 Aars Eneret til i
det danske Monarki, med Undtagelse af Bilandene Island og Fær
øerne samt de danske Kolonier, at forfærdige eller lade forfærdige
Maskiner til Cigarfabrikation af den af ham angivne Construktion.
Videre refererede Indenrigsministeren [Monrad] en allerunderda
nigst Forestilling om Eneret for John Jameson til at forfærdige Ma
skiner til at sammentrykke og udvide luftformige Legemer.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede Hans Majestæt al
lernaadigst at forunde John Jameson i Gateshead i England 5 Aars
Eneret til i det danske Monarki, med Undtagelse af Bilandene Island
og Færøerne samt de danske Kolonier, at forfærdige eller lade for
færdige de af ham angivne Maskiner til at sammentrykke og udvide
luftformige Legemer.
Sluttelig refererede Indenrigsministeren [Monrad] en allerunder
danigst Forestilling om Eneret for Jernstøberne Lars Jensen og Peder
Jensen til at forfærdige Smørkjerner med sammentrykket Luft.
Overensstemmende med Indstillingen behagede Hans Majestæt al
lernaadigst at forunde Jernstøberne Lars Jensen og Peder Jensen af
Faaborg 3 Aars Eneret til i det danske Monarki, med Undtagelse af
Bilandene Island og Færøerne samt de danske Kolonier, at forfærdige
eller lade forfærdige de af dem beskrevne Smørkjerner med sammen
trykket Luft.
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Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Smedemester N. B. Hultmanns Hustru, Laura Sophie Andrea, født Paulsen m.Fl.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Maje
stæt allernaadigst at bifalde, at de Smedemester N. B. Hultmanns
Hustru, Laura Sophie Andrea, født Paulsen, Skovridder Sparres Hu
stru, Caroline Margrethe, født Svendsen, Dreiermester Andreas Si
monsen Hey kaldet Kjertinge, dennes Hustru Inger Nielsdatter, Reb
slager Peder Jensen Brandt, Jordemoder Caroline Cathrine Grønholdt
og Tjenestepige Hansine Baumann ved Høiesterets Dom af 5te Februar
d.A. tilfundne Straffe af at hensættes, sidstnævnte i Fængsel paa sæd
vanlig Fangekost i 20 Dage og de øvrige i Fængsel paa Vand og Brød,
de tiltalte Kjertinge og Grønholdt i 2 Gange 5 Dage og de andre i
5 Dage, eftergives for bemeldte Hansine Baumanns Vedkommende al
deles, men for de øvriges Vedkommende, mod at de hensættes i sim
pelt Fængsel, ovennævnte Kjertinge og Grønholdt i 14 Dage og de
andre i 8 Dage hver.
Justitsministeren [Casse] refererede dernæst en allerunderdanigst
Forestilling angaaende nogle Jurisdiktionsforandringer i Byerne Abild
og Havervad, hvori indstilles, at den til Iværksættelsen af de ved
Indenrigsministeriets Skrivelser af 15de og 25de October 1859 appro
berede Magelæg, resp. af nogle Jorder til Gaardene Matr. No. 1, 2 og 3
i Abild By og Sogn under Grevskabet Schackenborg med nogle under
Tønder og Løgumkloster Amter hørende Plovtaxtjorder i samme By,
og af et Areal af Chr. Erichsen Holms Gaard Matr. No. 5 i Havervad
By og Brøns Sogn under Ribe Amt med et Areal af Hans Nielsen
Schmidts Gaard sammesteds under Haderslev Vesteramt fornødne Ju
risdiktionsomlægning allernaadigst maa vorde approberet.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Fremdeles refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderda
nigst Forestilling om Strafformildelse for Inger Cathrine Nielsen.
Overensstemmende med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at eftergive Inger Cathrine Nielsen, Sømand Petersens
Hustru, den hende ved Højesterets Dom af 12te f.M., for Delagtighed
i Tyveri, i Henhold til Forordningen Ilte April 1840 § 12 første Mem
brum, ifundne Straf af 2 Aars Forbedringshusarbeide, mod at hun
hensættes i Fængsel paa Vand og Brød i 4 Gange 5 Dage.
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Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om Bevilling for Værtshusholder Hans Nielsen og Hustru til
at adoptere Hans Frederik.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at det tillades Værtshusholder Hans Nielsen her af Staden at
adoptere Hans Frederik, der er uægte Søn af hans Hustru Birthe
Marie, født Hansen, saaledes at bemeldte Hans Frederik bliver beret
tiget til at føre Navnet Nielsen og tage Arv efter Adoptivfaderen, dog
at Arvens Størrelse ikke overstiger, hvad han i Henhold til Lovgiv
ningen ved en testamentarisk Disposition rettelig kunde tillægge
Adoptivbarnet.
Justitsministeren [Casse] refererede derefter en allerunderdanigst
Forestilling om Benaadning for Forbedringshusfange Christian Chri
stiansen, hvori indstilles, at Forbedringshusfange i Straffeanstalten
paa Christianshavn Christian Christiansen eller Christensen, der ved
den Kongelige Landsover- samt Hof- og Stadsrets Dom af 15de Decem
ber 1857, i Medfør af Forordningen Ilte April 1840 § 13, cfr. §§ 12,
1ste Membrum, 14, 78 og 79 samt Forordningen 21de August 1829
§§ 2 og 3, er anset med Straf af Forbedringshusarbeide i 7 Aar, maa
løslades af Straffeanstalten.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling i Anledning af Althingets Petition angaaende de fremmede
Nationers Fiskerier under Island m.m., hvori indstilles, at der i den
allernaadigste Bekjendtgjørelse, der bliver at udfærdige til Althinget
angaaende Resultaterne af de under dets Møde i Aaret 1859 afgivne
allerunderdanigste Betænkninger og øvrige indgivne Andragender, maa
i Anledning af indbemeldte Petition tilkjendegives Thinget, at Regje
ringen fremdeles vil have sin særdeles Opmærksomhed henvendt paa
de i Petitionens 1ste og 2det Indstillingspunkt omhandlede Gjenstande, og med Hensyn til Indstillingspunkterne No. 3 og 5, at man
ikke ser sig istand til at imødekomme Althingets Ønske om Opret
telsen af de begjærte Kuttere, da Marinen ikke besidder saadanne
Fartøier, og deres Anskaffelse vilde være forbunden med uforholds
mæssige Bekostninger, men at man vil lade sig det være magtpaaliggende, saa hyppigt som Omstændighederne tillade det, at virke til,
at et Krigsskib gaar til Island for at føre Tilsyn med de fremmede
19
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Fiskere og overholde Orden ved Landets Kyster, og at der vil blive
sørget for, at et passende Antal Islændere tages ombord for at uddan
nes til Sømænd, naar saadant maatte ønskes.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling, hvorved forelægges Udkast til en Anordning angaaende
Handelsstedet Akureyris Oprettelse til en Kjøbstad og sammes øko
nomiske Bestyrelse.
I Overensstemmelse med Indstillingen blev bemeldte Lovudkast
allerhøist approberet til Forelæggelse for det først sammentrædende
Althing.
Sluttelig refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderda
nigst Forestilling om, at en Justitssag mod Marie Cathrine Franck
eller Francke maa paakj endes uden Hensyn til Indholdet af allerhøie
ste Resolution af 16de Juni 1847.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at den Sag, der ved Kjøbenhavns Criminal- og Politiret bli
ver at anlægge mod Arrestantinden Marie Cathrine Franck eller
Francke for Overtrædelse at et hende af Politiet givet Tilhold, maa
paakj endes, uden at der tages Hensyn til Indholdet af allerhøieste
Resolution af 16de Juni 1847, hvorved hun løslodes af vedkommende
Straffeanstalt.
Hans Majestæt hævede derpaa Geheime-Statsraads-Mødet.
J. Liebe.

Møde i geheimestatsrådet fredag d. 10. mai 1861.
Aar 1861, Fredagen den 10de Mai, var det Geheime-Statsraad for
samlet paa Christiansborg Slot under Hans Majestæt Kongens aller
høieste Præsidium. Hans Kongelige Høihed Prindsen til Danmark var
fraværende.
Udenrigsministeren [Hall] bemærkede, at der med Hensyn til den
holsten-lauenborgske Sag endnu ikke i Forbundsdagens sidste Møde
var fremkommet nogetsomhelst, og der var heller ikke megen Sand
synlighed for, at der allerede i det næste Møde skulde komme noget
frem; men kom der noget, var der ikke Skygge af Tvivl om, at det
vilde blive saa udførligt, at der, inden nogen Beslutning toges, vilde

10. MAJ 1861

291

blive indhentet Instruktioner fra de enkelte Forbundsregjeringer. Saameget syntes i det hele at fremgaa af alt, at der ikke er stor Tilbøielighed til at gaa frem med Sagen med Hast, og det kunde saa
ledes trække længe ud endnu, inden der kom en Ende paa den, hvilket
i og for sig ikke var nogen ønskelig Udsigt. Der var imidlertid, som
Hans Majestæt bekjendt, alt for en Maaned siden fra den svensk
norske Regjerings Side gjort Skridt hos de tre Hoffer i London, Paris
og Petersborg for at faa Sagen bragt til Ende, og dette havde givet
Anledning til Forhandlinger mellem de nævnte fire Deltagere i Londonner-Protokollen. Resultatet af disse Forhandlinger vilde vel i Lø
bet af den nærmeste Tid komme til den Kongelige Regjerings Kund
skab og give Stødet til en endelig Afgjørelse.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend ein Gesuch
des Advocaten Th. Bargum in Wandsbeck als gerichtlich bestellten
Anwaltes des Dienstmädchens Friederike Louise Christine Martens
aus Wandsbeck um Milderung der wider die Letztere wegen Versuch
des Kindesmordes erkannten einjährigen Zuchthausstrafe.
In Übereinstimmung mit dem Anträge geruheten Seine Majestät,
die wider die Inculpatin Friederike Louise Christine Martens aus
Wandsbeck in Gemässheit obercriminalgerichtlichen Rescripts vom
12ten September v.J., unter dem 14ten s.M. von dem Wandsbecker
Gutsgerichte wegen Versuchs des Kindesmordes erkannte einjährige
Zuchthausstrafe aus allerhöchster Gnade in eine 6X5 tägige Ge
fängnisstrafe bei Wasser und Brot zu verwandeln.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Be
tænkning angaaende en Ansøgning fra Spækhøker Jens Christian Bennedsen i Kjøbenhavn om Strafformildelse, hvori indstilles, at det
maatte behage Deres Majestæt allernaadigst at lade Ansøgeren tilkjen
degive, at der ikke kan tilstaas ham nogen Formildelse af den ham
ved Høiesterets Dom af 22 October f.A. idømte Straf, og at der eiheller kan tilstaas Ansøgerens Hustru nogen yderligere Strafformil
delse ved den hende ved Deres Majestæts allerhøieste Resolution af
19de Februar d.A. forundte.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede dernæst en allerunderdanigst
Forestilling angaaende Strafformildelse for Møller Hans Andersen.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller19*
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naadigst, at den Mølleeier Hans Andersen af Lettebæk ved Odense
Herreds Politirets Dom af 1ste December f.A. for 4de Gang forøvet
ulovlig Melmaling idømte Mulkt af 80 Rd. nedsættes til 40 Rd.
Fremdeles refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Strafformildelse for Thomas Peter Iver
sen af Ribe.
Overensstemmende med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at eftergive Thomas Peter Iversen den ham ved den
Kongelige Viborgske Landsoverrets Dom af 18de Februar d.A. for
Indbrudstyveri, i Medfør af Forordningen Ilte April 1840 § 12, 1ste
Membrum, idømte Straf af Forbedringshusarbeide i 2 Aar, mod at han
hensættes i Fængsel paa Vand og Brød i 4 Gange 5 Dage.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Rasmus Hansen, hvori ind
stilles, at det maatte behage Deres Majestæt allernaadigst at eftergive
Rasmus Hansen af Hesselager Mark den ham ved den Kongelige Lands
over- samt Hof- og Stadsrets Dom af 15de Januar d.A. for falsk For
klaring for Retten idømte Straf af Fængsel paa Vand og Brød i 3
Gange 5 Dage imod at hensættes i simpelt Fængsel i 4 Uger.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Ophævelsen af Ægteskabet mellem Papirfabri
kant William Manly af Havreholm og Hustru Cecilie, født Nielsen,
hvori indstilles, at Ægteskabet imellem Papirfabrikant William Man
ly af Havreholm under Frederiksborg Amt og hans i Henseende til
Bord og Seng fraseparerede Hustru Cecilie, født Nielsen maa fuld
stændig ophæves paa Vilkaar, at vedkommende Overøvrighed, i Man
gel af mindelig Overenskomst mellem Ægtefællerne, bestemmer Stør
relsen af det Bidrag, som Manden vil have at svare til Konens 2de
Børn af 1ste Ægteskab og til deres fælles sammenavlede Barn, samt
at det maa tillades Manden at indgaa nyt Ægteskab.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Tilladelse for Tjenestekarl Niels Laursens fra
skilte Hustru Ane Andersdatter af Overlade til at indgaa nyt Ægte
skab.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at det tillades Ane Andersdatter af Overlade, hvis Ægteskab
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med Niels Laursen er bleven aldeles ophævet ved allerhøieste Bevilling
af 17de Februar 1859, at indgaa nyt Ægteskab, navnlig med Niels
Christian Madsen, uanset at hun med ham har bedrevet Hor.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Jens Christian Christensen
af Ryde Sogn, hvori indstilles, at den Jens Christian Christensen af
Ryde Sogn ved Hjerm-Ginding Herreders Extrarets Dom af 31te Au
gust f.A. for at have bortført og afhændet pantsat Gods, i Henhold
til Forordningen Ilte April 1840 § 50 ifundne Straf af Fængsel paa
Vand og Brød i 5 Dage allernaadigst maa eftergives ham, imod at han
til Ringkjøbing Amts Fattigkasse erlægger en Mulkt af 20 Rd.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Forandring i den for Jordbruger H. Hansens Hu
stru Caroline Jensdatter eller Jensen ved allerhøieste Reskript af 19de
Februar d.A. bestemte Straf.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at Jordbruger H. Hansens Hustru Caroline Jensdatter eller
Jensen maa, istedetfor at udstaa den ved allerhøieste Reskript af 19de
Februar d.A. fastsatte Straf af simpelt Fængsel i 4 Uger hensættes i
Fængsel paa Vand og Brød i 5 Dage.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om Apanage af Stamhuset Gammelkjøgegaard til Hofjæger
mester H. R. Carlsens Datter Emmy Henriette Marie Elisabeth Bertha
Hildeborg Carlsen.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at der af Stamhuset Gammelkjøgegaard maa udredes til den
nærværende Besidders, Hofjægermester Hans Rasmussen Carlsens
Datter Emmy Henriette Marie Elisabeth Bertha Hildeborg Carlsen,
foruden den hende ifølge allerhøieste Bevilling af 14de Juni 1855 til
lagte Kapital af indtil 20.000 Rd., en aarlig Apanage af 1000 Rd., at
regne fra Faderens Død, hvilken udbetales hende af Stamhusets Be
siddere skadesløst og portofrit paa hendes Bopæl eller andet af hende
opgivet Sted heri Landet med en Fjerdedel qvartaliter.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling, hvorved forelægges Udkast til foreløbig Lov angaaende For
andring i Lov af 13de September 1855 om Adgang for danske Skibs
førere til at forhyre fremmede Søfolk.
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I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at det forelagte Udkast udkommer som foreløbig Lov.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Althingets Petition betræffende den saakaldte
islandske Collekts Status.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at der i den allerhøieste Bekjendtgjørelse til Althinget an
gaaende Resultaterne af de under dets Møde i 1859 afgivne allerunder
danigste Betænkninger og øvrige indgivne Andragender gives Thinget
i Anledning af fornævnte Petition Besked i Overensstemmelse med det
i den refererede Forestilling Yttrede.
Justitsministeren [Casse] refererede 3 allerunderdanigste Fore
stillinger, hvorved resp. følgende 3 Udkast forelægges:
1) Udkast til en Forordning om Løsemænd og Husmænd i Island.
2) Udkast til en Forordning angaaende Tyendeforholdet i Island.
3) Udkast til en Plakat om Forandring i Anordningen af 18de Februar
1847 angaaende umyndiges Midlers Bestyrelse i Island.
I Overensstemmelse med Indstillingerne bleve alle disse 3 Lovud
kast allernaadigst approberede til Forelæggelse for det i indeværende
Aar sammentrædende Althing.
Justitsministeren [Casse] refererede derefter en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Ophævelse af Ægteskabet mellem Jens
Christensen og Kirsten Christensdatter m.v.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at Ægteskabet mellem Jens Christensen af Lyngsaa og Kir
sten Christensdatter maa være aldeles ophævet, samt at det tillades
førstnævnte at indgaa nyt Ægteskab, navnlig med Marie Kirstine
Svendsdatter, uanset at han med hende har bedrevet Hor.
Sluttelig refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Althingets Petition om Communalvæsenets Ordning i Island, hvori indstilles, at det i Bekjendtgjøreisen til
Althinget angaaende Resultaterne af de under dets Møde i 1859 af
givne allerunderdanigste Betænkninger og øvrige indgivne Andragen
der allernaadigst maa tilkjendegives Thinget, at der ikke dennegang
kan forelægges samme Udkast til en Communalanordning for Island,
og at man eiheller har fundet tilstrækkelig Anledning til at lade udarbeide Udkast til et særskilt Lovbud angaaende det i indbemeldte
Petition under No. 3 omhandlede enkelte Punkt, der er et integrerende
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Led af Communalsagen og derfor bør ordnes i Forbindelse med denne,
men at Deres Majestæt iøvrigt vil, saasnart Forholdene tillade det, lade
Thinget forelægge et Udkast til denne Sags Ordning i det hele.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Hans Majestæt hævede derpaa Geheime-Statsraads-Mødet.

J. Liebe.

Møde i geheimestatsrådet lørdag d. 1. juni 1861.

Aar 1861, Løverdagen den 1ste Juni, var det Geheime-Statsraad
forsamlet paa Skodsborg under Hans Majestæt Kongens allerhøieste
Præsidium. Hans Kongelige Høihed Prindsen til Danmark var fravæ
rende.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend das holstei
nische Chausseebudget pro 1861/62.
In Übereinstimmung mit dem Anträge geruheten Seine Majestät,
das der referirten Vorstellung angeschlossene Chausseebudget des Her
zogthums Holstein pro 1861/62 allerhöchst zu genehmigen.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
referirte darauf eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die
Ausschreibung eines Beitrages zur allgemeinen Deichkasse für das
Herzogthum Holstein.
Übereinstimmend mit dem Anträge geruheten Seine Majestät, das
Ministerium allergnädigst zu autorisiren, zur Ausschreibung eines
Beitrages zur allgemeinen Deichkasse von 2 Sch. à Demath und 5
Sch. à Morgen ein zugleich die Verwendung der letzten Beiträge er
gebendes Patent nach Maassgabe des der referirten Vorstellung aller
unterthänigst angeschlossenen Entwurfes zu erlassen.
Ferner referirte der Minister für die Herzogthümer Holstein und
Lauenburg [Hall] eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die
Überlassung des im Amte Kiel belegenen Schreventeichs cum pert, an
die Stadt Kiel.
In Übereinstimmung mit dem Anträge genehmigten Seine Majestät
allerhöchst, dass der im Amte Kiel belegene herrschaftliche Schre
venteich cum pert, unter den zwischen dem Ministerium und den
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städtischen Collégien in Kiel desfalls festgestellten Bedingungen der
Stadt Kiel eigenthümlich überlassen werde.
Schliesslich referirte der Minister für die Herzogthümer Holstein
und Lauenburg [Hall] eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend
den Entwurf eines Budgets über die besonderen Einnahmen und Aus
gaben des Herzogthums Holstein pro 1861/62.
übereinstimmend mit dem Anträge geruheten Seine Majestät, den
der referirten Vorstellung allerunterthänigst angeschlossenen Entwurf
eines Budgets über die besonderen Einnahmen und Ausgaben des Her
zogthums Holstein für die Zeit vom lsten April 1861 bis dahin 1862
allerhöchst zu approbiren.
Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Wolfhagen] refererede en
allerunderdanigst Forestilling angaaende Udskrivningen af Magasin
korn, Hø og Halm i Hertugdømmet Slesvig for Aaret 1861.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at bemyndige Ministeriet til at forelægge til allerhøieste
Underskrift et i Overensstemmelse med det den refererede Forestil
ling hoslagte Udkast i det danske og tydske Sprog udfærdiget Pa
tent angaaende Udskrivningen af Magasinkorn, Hø og Halm i Hertug
dømmet Slesvig for Aaret 1861.
Fremdeles refererede Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Wolf
hagen] en allerunderdanigst Forestilling angaaende en Ansøgning fra
Smed Lorenz Michelsen i Borup om Meddelelse af 5 Aars Eneret fol
det danske Monarki paa Forfærdigelsen af flere Agerdyrkningsredska
ber af en forbedret Construction.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at der meddeles Smed Lorenz Michelsen i Borup paa de for
Eneretsbevillinger sædvanlige Vilkaar 2de 5 aarige allerhøieste Pa
tenter for det danske Monarki :
1) Paa Forfærdigelsen af den af ham opfundne Harve, der har Form
som 2de congruente, skjævvinklede Paralellogrammer, stillede med
en Side fælles, saaledes at Spidsen vender til Trækket, samt den
nes Forbindelse med en Tromle paa den af ham angivne Maade, og
2) Paa Forfærdigelsen af den af ham opfundne runde Harve, samt at
disse Patenter forelægges til allerhøieste Underskrift i 3de Udfær
digelser, henholdsvis for Kongeriget Danmark, Hertugdømmet
Slesvig og Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg.
Sluttelig refererede Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Wolf-
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hagen] en allerunderdanigst Forestilling angaaende Budgettet for
Hertugdømmet Slesvig for Finantsaaret 1861/62.
I Overensstemmelse med Indstillingen stadfæstede Hans Majestæt
allernaadigst det allerunderdanigst forelagte Budget for Ministeriet
for Hertugdømmet Slesvig for Finantsaaret 1861/62.
Indenrigsministeren [Monrad] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om Eneret for Louis Bauhoefer i Philadelphia til at forfær
dige eller lade forfærdige de af ham angivne Rednings-Madratser til
Brug ved Livsfare i Havsnød.
Overensstemmende med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at forunde Louis Bauhoefer i Philadelphia 5 Aars Ene
ret til i det danske Monarki, med Undtagelse af Bilandene Island og
Færøerne samt de danske Kolonier, at forfærdige eller lade forfærdige
de af ham angivne Rednings-Madratser til Brug ved Livsfare i Havs
nød.
Fremdeles refererede Indenrigsministeren [Monrad] en allerun
derdanigst Forestilling om allerhøieste Stadfæstelse paa en af Rigs
dagen vedtagen Lov, hvorved Forordningen af 26de November 1768
og Kongelig Resolution af Ilte August 1818 angaaende indenlandsk
fabrikerede Kobber- og Messing-Varers Forhandling i Danmark, op
hæves m.v.
I Overensstemmelse med Indstillingen blev bemeldte af Rigsdagen
vedtagne Lov allerhøist stadfæstet.
Ministeren for Kirke- og Undervisningsvæsenet [Monrad] refere
rede en allerunderdanigst Forestilling angaaende Althingets Petition
om Oprettelse af en juridisk Dannelsesanstalt i Reykjavik.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt al
lernaadigst, at det i den Bekjendtgjørelse, som vil være at udfærdige
til Althinget angaaende Resultaterne af de under dets Møde i 1859
afgivne allerunderdanigste Betænkninger og øvrige indgivne Andra
gender, maa blive tilkj endegivet, at der i Henhold til de Grunde, som
tidligere ere meddelte Althinget, ikke er funden Anledning til at gaa
ind paa nærværende Andragende.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigste Fo
restilling angaaende Livsstrafs Eftergivelse for Hans Peder Hansen.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at den Hans Peder Hansen ved Høiesterets Dom af 9de April
d.A. for Voldtægt, i Henhold til Lovens 6-13-16 tilfundne Straf af at
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miste sit Liv eftergives ham, imod at han hensættes til Tugthusar
beide i 8 Aar.
Justitsministeren [Casse] refererede dernæst 3 allerunderdanigste
Forestillinger resp. angaaende Althingets Petitioner 1) om Islands
forfatningsmæssige Stilling i Monarkiet, 2) om en bedre Ordning af
det islandske Medicinalvæsen og 3) om yderligere Foranstaltninger til
at udrydde Faareskabsygdommen samt til at forhindre dens videre
Omsiggriben i Island.
I Overensstemmelse med Indstillingerne bifaldt Hans Majestæt al
lernaadigst, at der i den allernaadigste Bekjendtgjørelse til Althinget
angaaende Resultaterne af de under dets Møde i 1859 afgivne aller
underdanigste Betænkninger og øvrige indgivne Andragender i Anled
ning af fornævnte Petitioner gives Thinget Besked overensstemmende
med det i de respective Forestillinger anførte.
Videre refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderdanigst
Forestilling, hvorved forelægges allernaadigst Bekjendtgjørelse til
Althinget om Resultaterne af de under dets Møde i 1859 afgivne al
lerunderdanigste Betænkninger og øvrige indgivne Andragender.
Overensstemmende med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
at forsyne den forelagte Bekjendtgjørelse med allerhøieste Under
skrift.
Fremdeles refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderda
nigst Forestilling, hvorved forelægges Udkast til en Anordning for
Island angaaende Postforsendelser.
I Overensstemmelse med Indstillingen blev bemeldte Udkast aller
høist approberet til Forelæggelse for Althinget i dets forestaaende
Samling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Livsstrafs Eftergivelse for Ane Kirstine Sørens
datter eller Sørensen.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at den Ane Kirstine Sørensdatter eller Sørensen ved Høie
sterets Dom af 4de April d.A. for Barnefødsel i Dølgsmaal og Foster
mord, i Medfør af L. 6-6-7 cfr. Forordningen 4de October 1833 § 10,
tilfundne Straf af at miste sin Hals og hendes Hoved at sættes paa
en Stage maa eftergives hende, imod at hun hensættes til Tugthus
arbeide paa Livstid.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Livsstrafs Eftergivelse for Lars Jønsson, hvori
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indstilles, at Deres Majestæts allerhøieste Resolution af 4de Novem
ber 1859, hvorved det bifaldes, at den Lars Jønsson ved Høiesterets
Dom af Ilte October s.A. ifundne Livsstraf maatte fuldbyrdes, aller
naadigst maa forandres derhen, at Lars Jønsson eftergives den ham
idømte Livsstraf, og at han bliver at hjemsende til Sverige.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Livsstrafs Eftergivelse for Hansine Hansen.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at eftergive Hansine Hansen den hende ved Højesterets
Dom af 30te April d.A. for Barnefødsel i Dølgsmaal og Fostermord i
Henhold til L. 6-6-8- jfr. 7 idøm te Straf af at miste sin Hals og
hendes Hoved at sættes paa en Stage, mod at hun hensættes til For
bedringshusarbeide i 3 Aar.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Smed Peder Christian An
dersen af Ulsted, hvori indstilles, at Smed Peder Christian Andersen
af Ulsted under Aalborg Amt allernaadigst maa eftergives den ham
ved Høiesterets Dom af 29de Januar d.A. for Indbrudstyveri i Henhold
til Forordningen Ilte April 1840 § 12 1ste Membrum og § 1, idømte
Straf af Forbedringshusarbeide i 2 Aar, mod at han hensættes i Fæng
sel paa Vand og Brød i 6 Gange 5 Dage.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Jens Nielsen eller Jens Niel
sen Jonasen.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at eftergive Jens Nielsen eller Jens Nielsen Jonasen den
ham ved den Kongelige Viborgske Landsoverrets Dom af 25de Februar
d.A. for Tyveri idømte Straf af 1 Aars Forbedringshusarbeide, imod
at han hensættes i Fængsel paa Vand og Brød i 6 Gange 5 Dage.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Gaardmand Laurids Morten
sen af Overisen, hvori indstilles, at det maatte behage Deres Majestæt
aldernaadigst at eftergive Gaardmand Laurids Mortensen af Overisen
under Ringkjøbing Amt den ham ved Høiesteretsdom af 10de Decem
ber f.A. i Henhold til Forordningen 26de Marts 1841 § 14, 2det Punk
tum, ifundne Straf af simpelt Fængsel i 8 Dage.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
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Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildclse for Søren Jørgensen Tarre, hvori
indstilles, at Søren Jørgensen Tarre eftergives den ham ved Høieste
rets Dom af 7de Marts d.A. for Indbrudstyveri, i Medfør af Forord
ningen Ilte April 1840 § 12, 1ste og 2det Membrum, tilfundne Straf
af at hensættes til Forbedringshusarbeide i 6 Aar, mod at han hen
sættes til Fængsel paa sædvanlig Fangekost i 60 Dage.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om, at Karen Margrethe Jensen maa indgaa nyt Ægteskab
med Adam Jørgensen, med hvem hun har forset sig.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at Karen Margrethe Jensen af Rongsted, der ved Bevilling
af 2den Juni 1856 er separeret i Henseende til Bord og Seng fra Hen
rik Johansen, som ved den Kongelige Landsover- samt Hof- og Stads
rets Dom af 14de September f.A. for den Ilte September 1857 at have
indladt sig i andet Ægteskab med Kirstine Rasmussen er anset med
Straf af Fængsel paa Vand og Brød i 4 Gange 5 Dage, maa indgaa
nyt Ægteskab med Indsidder Adam Jørgensen, med hvem hun, me
dens hendes Ægteskab bestod, har forset sig.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Anton Christian Randrup og
Poul Ibsen Vennemöes Schandorff, hvori indstilles, at det maatte be
hage Deres Majestæt allernaadigst at eftergive Anton Christian Ran
drup og Poul Ibsen Vennemöes Schandorff de dem ved Kjøbenhavns
Criminal- og Politirets Dom af 16de Maris d.A. for Tyveri og Hæleri
idømte Straffe af 8 Maaneders Forbedringshusarbeide, mod at de hen
sættes til Fængsel paa Vand og Brød hver i 6 Gange 5 Dage.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om Approbation paa, at et Beløb af 21.000 Rd. af Stamhuset
Dallunds Fideicommismidler er stillet til Besidderens Disposition for
at anbringes paa Pant i nogle ham tilhørende svenske Eiendomme.
I Overensstemmelse med Indstillingen blev det af Hans Majestæt
allernaadigst approberet, at Justitsministeren under Ilte f.M. har stil
let et Beløb af 21.000 Rd. af Stamhuset Dallunds Fideicommismidler,
der var indkommet ved Salg af Bøndergods fra bemeldte Stamhus og
fortiden var anbragt i Kongelige 4 °/0 Obligationer, til Disposition
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for Besidderen af Stamhuset, Baron Carl Frederik Axel Bror v.
Blixen-Finecke, Storkors af Dannebrogen, for indtil videre at anbringes
paa Prioritet i de af ham i Skaane indkjøbte Eiendomme Stjerneholm,
Loremølle, Lindemølle og en Skovparcel af Svenstrup under Betin
gelse af, at han inden Udgangen af December Maaned d.A. til Justits
ministeriet indsender behørig thinglæste Panteobligationer samt fyldestgjørende Oplysning om, at den givne Sikkerhed idetmindste er
ligesaa betryggende som den, der efter den danske Lovgivning fordres
med Hensyn til Anbringelsen af umyndiges og andre under offentligt
Tilsyn staaende Midler, og at i manglende Fald Stamhusets Indtægter
seqvestreres, indtil Beløbet er restitueret.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om, at der maa meddeles Meieriforpagter Jens Severin Ja
cobsen af Aastrup Bevilling til at adoptere Eline Isakine Boserup.
Overensstemmende med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at tillade, at Meieriforpagter Jens Severin Jacobsen af
Aastrup adopterer Eline Isakine Boserup, saaledes at denne bliver be
rettiget til at føre Navnet Eline Isakine Jacobsen og tage Arv efter
Adoptivfaderen, dog at Arvens Størrelse ikke overstiger, hvad han i
Henhold til Lovgivningen ved en testamentarisk Disposition rettelig
kunde tillægge Adoptivbarnet.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Jens Mathiasen Albek af
Horsens, hvori indstilles, at det allernaadigst maatte behage Deres
Majestæt at eftergive Jens Mathiasen Albek af Horsens den ham ved
Høiesterets Dom af 16de April d.A., for at have tilføiet sin Moder
personlig Vold, i Henhold til Forordningen 4de October 1833 § 22
cfr. § 1, ifundne Straf af Forbedringshusarbeide i 1 Aar, imod at
han hensættes i Fængsel paa Vand og Brød i 6 Gange 5 Dage.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om, at Besidderen af Grevskabet Frijsenborg, Kammerherre,
Hofjægermester, Greve Christian Emil Juel-Vind-Frijs maa paa Grev
skabets Revenuer optage et Laan af 100.000 Rd.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at det tillades Besidderen af Grevskabet Frijsenborg, Kam
merherre, Hofjægermester, Greve Christian Emil Juel-Vind-Frijs paa
Grevskabets Revenuer at optage et Laan af 100.000 Rd. til Dækning
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af en Del af Omkostningerne ved forskjellige dels allerede fuldførte,
dels forestaaende Drainings- og Bygningsarbeider m.v. paa Grevska
bet paa Vilkaar:
1) At Laanet afbetales med 5000 Rd i hver Termin, første Gang i
Juni Termin 1863, saaledes at hele Kapitalen er tilbagebetalt ved
Udgangen af Aaret 1872, og
2) At det efter Udløbet af hver Termin godtgjøres for Justitsministe
riet, at det nævnte Afdrag er erlagt.
Sluttelig refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderda
nigst Forestilling om Tilladelse for Besidderen af Stamhuset Enges
tofte til at anvende af Stamhusets Fideicommismidler et Beløb af
10.000 Rd. til Bestridelse af Udgifterne ved Gjenopførelse af Bygnin
gerne paa Hovedgaarden Ulriksdal, hvori indstilles, at det allernaa
digst maa tillades Besidderen af Stamhuset Engestofte, Kammerherre
Jørgen Wichfeld, Ridder af Dannebrogen, til Bestridelse af Udgifterne
ved Gjenopførelsen af Bygningerne paa Hovedgaarden Ulriksdal at an
vende af Stamhusets Fideicommismidler et Beløb af 10.000 Rd. paa
Vilkaar:
1) At fornævnte Beløb tilbagebetales Stamhuset ved aarlige Oplæg af
400 Rd. Halvdelen i hver Omslagstermin, første Gang i December
Termin 1861.
2) At det ved Udløbet af hver Termin godtgjøres for Justitsministe
riet, at det fastsatte Oplæg har fundet Sted, og
3) At saafremt Oplæggene ikke berigtiges i rette Tid, en saa stor Del
af Stamhusets Indtægter belægges med Seqvester, som behøves til
at dække det resterende Oplæg med Renter og Omkostninger.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] bemærkede derefter, at det i den sidste
§ af Loven af 19de Februar d.A. om Fuldbyrdelse i Danmark af
Domme og Kj endelser af sag te ved svenske Retter er bestemt, at denne
Lovs Forskrifter blive gjældende fra den Dag, som fastsættes af Kon
gen, efterat Overenskomst er truffet med Sverrig om en tilsvarende
Lovs samtidige Ikrafttræden for dette sidste Land. Den allerunder
danigste Forestilling, som herefter vil, naar Ratificationerne af den
paagjældende Traktat foreligge, være at nedlægge af Justitsministe
riet angaaende Fastsættelsen af bemeldte Dag, maatte blive at fore
tage i det Geheime-Statsraad, men for imidlertid at fremskynde Sagen
vilde Justitsministeren for det Tilfælde, at, naar den svenske Regje
rings Ratification af Traktaten kommer hertil, Afholdelsen af et
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Geheime-Statsraads-Møde ikke skulde være nærforestaaende, udbede
sig Hans Majestæts allerhøieste Tilladelse til, at den nævnte Forestil
ling forelægges Allerhøistsamme igjennem Kabinettet.
Hans Majestæt meddelte denne Tilladelse.
Hans Majestæt meddelte, at Allerhøistsamme agter paa Fredag den
7de dennes at tiltræde en Reise til Jylland, og at Reiserouten nærmere
vil blive Ministrene communiceret. Den 20de denne Maaned vilde Hans
Majestæt indtræffe paa Silkeborg, og da Allerhøistsamme paatænkte
at blive der i nogen Tid, vilde han der modtage Ministrene, naar der
maatte være Sager, som de ønskede personlig at foredrage ham.
Hans Majestæt hævede derpaa Geheime-Statsraads-Mødet.
J. Liebe,

Møde i geheimestatsrådet fredag d. 30. august 1861.

Aar 1861, Fredagen den 30te August, var det Geheime-Statsraad
forsamlet paa Skodsborg under Hans Majestæt Kongens allerhøieste
Præsidium. Hans Kongelige Høihed Prindsen til Danmark var fravæ
rende.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die Erthei
lung der Erlaubniss für eine Itzehoe-Heider Eisenbahn-Anlage zur Actienzeichnung auffordern zu dürfen, indem er allerunterthänigst be
antragte, ob nicht dem Comitee für die Herstellung einer ItzehoeHeider Bahn unter Vorbehalt der allerhöchsten Genehmigung des speciellen Bauplans, sowie der über diesen und über die Bedingungen der
eventuell zu ertheilenden Bau- und Betriebsconcession seiner Zeit zu
treffenden näheren Bestimmungen die Erlaubniss allerhöchst zu ertheilen sein möchte, für die beabsichtigte Itzehoe-Heider Eisenbahn
anlage auf Grundlage des vorgelegten Bauanschlags und Programms
während eines Jahres vom Tage dieser Bewilligung angerechnet, zur
Actienzeichnung auffordern zu dürfen, und ob nicht hiemit die Zu
sicherung allergnädigst zu verbinden sein möchte, dass während dieses
einjährigen Zeitraums eine ähnliche Concession für etwanige concurrirende Projecte nicht werde ertheilt werden.
Seine Majestät genehmigten allerhöchst diesen Antrag.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
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referirte darauf eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die
Lage des Wandsbecker Bahnhofs der projectirten Lübeck-Hamburger
directen Eisenbahn, indem er allerunterthänigst beantragte:
1) Ob es nicht allerhöchst zu genehmigen sein möchte, dass der auf
zollfreiem Gebiete anzulegende Wandsbecker Bahnhof der projec
tirten Lübeck-Hamburger Eisenbahn, statt auf dem Grundstücke
»Wendemuth« auf oder bei dem zum privativen Gutsantheile (dem
adeligen Gute Marienthal) gehörigen Grundstück »Rübekamp« je
doch unter Vorbehalt der Verpflichtung der Eisenbahngesellschaft
angelegt werde, sich hinsichtlich der genaueren Lage des Bahnho
fes und der Bahnhofsgebäude, der Einfriedigung des Bahnhofes
s.w.d.a. und eventuell des Geleises sowie der Anlage eines Weges
von dem zollpflichtigen Theile des Fleckens nach dem Bahnhofe,
den von den Königlichen Regierungsbehörden mit Rücksicht auf
das Zollwesen annoch zu treffenden Bestimmungen zu unterwer
fen, sowie auch ein specielles Bauproject für die hiernach zu
Grunde zu legende, von dem ursprünglichen Bauplane abweichende
Eisenbahnlinie südlich der Hamburger Enclaven Volksdorf und
Farmsen von Ahrensburg bis an die Hamburgische Grenze annoch
zur Genehmigung einzusenden; und
2) Ob nicht das Ministerium allerhöchst zu autorisiren sein möchte,
das ebengedachte Bauproject demnächst, den befundenen Um
ständen nach, Namens Ew. Königlichen Majestät zu approbiren.
Die beiden Anträge wurden von Seiner Majestät allerhöchst ge
nehmigt.
Ferner referirte der Minister für die Herzogthümer Holstein und
Lauenburg [Hall] eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die
Erlassung eines Gesetzes über die Einführung des Pfundes zu 500
Grammen als Landesgewicht für das Herzogthum Lauenburg.
In Übereinstimmung mit dem Anträge geruheten Seine Majestät
allerhöchst zu genehmigen, dass nach Maassgabe des der referirten
Vorstellung angeschlossenen Entwurfes mit der Modification, dass in
der 4ten Zeile des § 3 die Worte »Pfund Wolle« ausgelassen werden
und am Schlüsse dieses Paragraphen hinzugefügt wird: »doch ist der
bisher 22
des alten Gewichtes enthaltende Stein Wolle künftig zu
20 'S metrischen Gewichts zu rechnen«, ein Gesetz betreffend die Ein
führung des Pfundes zu 500 Grammen als Landesgewicht für das Her
zogthum Lauenburg erlassen werde.
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Schliesslich referirte der Minister für die Herzogthümer Holstein
und Lauenburg [Hall] eine allerunterthänigste Vorstellung betref
fend die Repartition der durch die elfte Versammlung der Provinzial
stände des Herzogthums Holstein und durch die Neuwahlen zu der
selben erwachsenen Kosten.
Übereinstimmend mit dem Anträge geruheten Seine Majestät, das
Ministerium allergnädigst zu autorisiren, nach dem der referirten
Vorstellung anliegenden Entwürfe ein Patent für das Herzogthum Hol
stein betreffend die Repartition der durch die elfte Versammlung der
holsteinischen Provinzialstände und durch die Neuwahlen zu dersel
ben erwachsenen Kosten zu erlassen.
Marineministeren [Bille] refererede en allerunderdanigst Forestil
ling angaaende en forandret Tarif for Bjergelønnen for Eider tønderne
og for de ved Hertugdømmerne Slesvig og Holsten udlagte Søtønder.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at approbere den allerunderdanigst foreslaaede foran
drede Tarif og at bemyndige Marineministeriet til at offentliggjøre
denne.
Marineministeren [Bille] foredrog derefter en allerunderdanigst
Beretning angaaende de i indeværende Aar foreagne Udrustninger un
der Marinen.
Indenrigsministeren [Monrad] refererede en allerunderdanigst
Forestilling om, at der maa forundes John Norris junior i Birming
ham 5 Aars Eneret til at forfærdige eller lade forfærdige en af ham
angiven Maskine til at fabrikere Søm af Smedejern.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede Hans Majestæt al
lernaadigst at forunde John Norris junior i Birmingham 5 Aars Ene
ret til i det danske Monarki, med Undlagelse af Bilandene Island og
Færøerne samt de danske Kolonier, at forfærdige eller lade forfærdige
den af ham angivne Maskine til at fabrikere Søm af Smedejern.
Fremdeles refererede Indenrigsministeren [Monrad] en allerun
derdanigst Forestilling om, at der maa forundes Værkmester ved Kjø
benhavns Gasværk, Ingenieur Axel Thorson 10 Aars Eneret til at
bygge og lade bygge de af ham angivne Riste af ildfaste Sten til Gas
ovne.
Overensstemmende med Indstillingen behagede Hans Majestæt al
lernaadigst at forunde Værkmesler ved Kjøbenhavns Gasværk Inge
nieur Axel Thorson 10 Aars Eneret til i det danske Monarki, med Und20
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tagelse af Bilandene Island og Færøerne samt i de danske Kolonier,
at bygge og lade bygge de af ham angivne Riste af ildfaste Sten til
Gasovne.
Indenrigsministeren [Monrad] refererede dernæst en allerunder
danigst Forestilling om Rigsdagens Sammenkaldelse.
I Overensstemmelse med Indstillingen resolverede Hans Majestæt
allernaadigst, at Rigsdagen for indeværende Aar sammenkaldes til
Løverdagen den 5 te October.
Sluttelig refererede Indenrigsministeren [Monrad] en allerunder
danigst Forestilling om, at der maa forundes Grosserer og Fabrikentrepreneur Frederik Vilhelm Christensen og Fabrikentrepreneur
Georg Ludvig Conrad Kjeldsen 5 Aars Eneret til at forfærdige eller
lade forfærdige Ildtændere ved at sammenbinde Korkspaan i smaa
Bundter og dyppe disse i smeltet Harpix.
Overensstemmende med Indstillingen behagede Hans Majestæt al
lernaadigst at forunde Grosserer og Fabrikentrepreneur Frederik Vil
helm Christensen og Fabrikentrepreneur Georg Ludvig Conrad Kjeld
sen, begge her af Staden, 5 Aars Eneret til i det danske Monarki, med
Undtagelse af Bilandene Island og Færøerne samt de danske Kolonier,
at forfærdige Ildtændere ved at sammenbinde Korkspaan i smaa
Bundter og at dyppe disse i smeltet Harpix.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om, at Amtmændene og i Kjøbenhavn Overpræsidenten maa
bemyndiges til at udlevere forskjellige af Justitsministeriet ad mandatum udfærdigede Bevillinger m.m., hvori indstilles:
1) At det maa overdrages Amtmændene og i Kjøbenhavn Overpræ
sidenten at udlevere:
a) Bevillinger til at føre nye Vidner og fremlægge nye Dokumen
ter i Sager, som indankes for Overretterne.
b) Bevillinger til som executores testamenti at behandle Dødsboer,
naar Executorerne ere indsatte i et lovformeligt Testament, og
der iøvrigt Intet i Sagen findes at erindre.
c) Bevillinger til at erhverve Mortifikationsdom paa Panteobligationer og Eiendomsdom paa faste Eiendomme, og
d) Bevillinger til at indgaa Ægteskab med Broders, Farbroders
eller Morbroders Enke eller med afdøde Kones Faster eller Mo
ster, forsaavidt ingen af Ansøgerne bekj ender sig til den mo
saiske Tro.
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2) At Amtmændene og i Kjøbenhavn Overpræsidenten bemyndiges til
at meddele den længstlevende af tvende Ægtefæller Tilladelse til,
naar de øvrige Betingelser derfor ere tilstede, at hensidde i uskif
tet Bo, uagtet en af Arvingerne er fraværende, saaledes at Tilladel
sen gives saalænge, indtil den fraværende Arvings Erklæring kan
indhentes, og fremdeles saafremt han meddeler sit Samtykke, og
3) At Overpræsidenten i Kjøbenhavn maa bemyndiges til at meddele
fri Proces ved Retterne i Kjøbenhavn i første Instants, og at Over
øvrighederne udenfor Kjøbenhavn ligeledes maa bemyndiges til at
meddele fri Proces i private Politisager, der indbringes for Politi
retterne i det dem underlagte Amt.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede dernæst en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Tilladelse for Besidderen af Stamhusene
Hverringe og Juelsberg, Kammerherre, Major Hans Juel til at træffe
Bestemmelse dels om et aarligt Tilskud fra Besidderen af Stamhuset
Juelsberg til Besidderen af Stamhuset Hverringe dels om Opsamling
og Dannelse af en Fideicommiskapital ved sidstnævnte Stamhus.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at tillade Besidderen af Stamhusene Hverringe og Juels
berg, Kammerherre, Major Hans Juel, Ridder af Dannebrogen, samtidig
med en Disposition, som han agter at oprette, og hvorved han i Hen
hold til Erektionsbrevet for Stamhuset Juelsberg af 20de Februar
1797 Post 10 litr. h vil bestemme, at hans yngste Søn, cand. phil.
Knud Juel skal succedere ham i Besiddelsen af delte Stamhus, at
træffe efternævnte Bestemmelser:
1) At der, under Forudsætning af at nuværende Besidders Søn, Knud
Juel eller successionsberettiget Afkom af denne overlever ham og
den Gjæld, som fortiden hviler paa Stamhuset Juelsberg, ikke ved
nuværende Besidders Død er afbetalt, skal fra Besidderen af Stam
huset Juelsberg til Besidderen af Stamhuset Hverringe, indtil
Gjælden er afbetalt, svares aarlig 6000 Rd. med Halvdelen i hver
Ilte Juni og Ilte December Termin, og at dette Beløb, naar Gjælden paa Stamhuset Juelsberg er afbetalt, eller om saadant allerede
ved nuværende Besidders Død maatte være Tilfældet, skal forhøies
til 8000 Rd. aarlig, ligeledes at erlægge med Halvdelen i hver af de
nævnte Omslagsterminer;
2) At der, naar fornævnte Forhøielse af Bidraget til 8000 Rd. er ind20*
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traadt, af dette Beløb skal oplægges, saalænge nuværende Besid
ders ældste Søn, Kammerjunker Niels Juel lever, 2000 Rd., men
efter dennes Død 6000 Rd. aarlig med Renter og Renters Rente til
Dannelsen af en Fideicommiskapital, indtil denne har naaet et
Beløb af 200.000 Rd., fra hvilket Tidspunkt ogsaa Bidraget fra
Stamhuset Juelsberg til Stamhuset Hverringe bortfalder, hvilken
Kapital under Navn af »Den Juelske Fideicommiskapital< bestan
dig skal være og forblive ved Stamhuset Hverringe, og dens Renter
tilfalde Besidderen af dette Stamhus, og
3) At fornævnte Bidrag fra Stamhuset Juelsberg til Stamhuset Hver
ringe bortfalder og fremtidig Opsamling af Rente og Rentes Rente
ophører, saasnart disse Stamhuse blive forenede under een Besid
der, hvorimod hvad der i saadant Tilfælde alt er opsamlet skal
vedblive at være Fideicommiscapital ved Hverringe.
Justitsministeren [Casse] refererede derefter en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Strafformildelse for Christian Heinrich
Vilhelm Tarnow.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede Hans Majestæt al
lernaadigst at eftergive Christian Heinrich Vilhelm Tarnow af Sundbyvester den ham ved Amager Birks Extrarets Dom af 25de Mai d.A.
for ulovlig Pantsætning af leiet og udlagt Gods idømte Straf af Fæng
sel paa Vand og Brød i 2 Gange 5 Dage, imod at han hensættes i
simpelt Fængsel i 20 Dage.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Ophævelse af Ægteskabet mellem Carl Louis En
gelan Mariager Graeser og Auguste Stade.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at det tillades, at Ægteskabet mellem Carl Louis Engelan
Mariager Graeser her af Staden og hans Hustru Auguste Stade maa
være aldeles ophævet.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Tjenestekarlene Ib Jørgen
sen, Hans Nielsen og Christen Rasmussen, hvori indstilles, at det
maatte behage Deres Majestæt allernaadigst at eftergive Ib Jørgensen,
Hans Nielsen og Christen Rasmussen de dem ved den Kongelige Landsover- samt Hof- og Stadsrets Dom af 7de Mai d.A. for ulovlig Omgang
med Hittegods ifundne Straffe, for de to førstnævntes Vedkommende
af Fængsel paa Vand og Brød i 3 Dage, for den sidstnævntes Ved-
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kommende af Fængsel paa sædvanlig Fangekost i 6 Dage, imod at de
erlægge en Mulkt af 5 Rd. hver til Maribo Amts Fattigkasse.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Arbeidsmand Rasmussens
fraseparerede Hustru Johanne Sophie Andersen.
Overensstemmende med Indstillingen behagede Hans Majestæt al
lernaadigst at eftergive Arbeidsmand Rasmussens fraseparerede Hu
stru Johanne Sophie Andersen eller Andersdatter den hende ved Høie
sterets Dom af 29de Mai d.A. for Tyveri ifundne Straf af Fængsel paa
Vand og Brød i 3 Gange 5 Dage, mod at hun hensættes til simpelt
Fængsel i 14 Dage.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om Benaadning for Forbedringshusfangen Anders Hansen,
hvori indstilles, at Forbedringshusfange i Straffeanstalten paa Chri
stianshavn Anders Hansen, der ved Høiesterets Dom af 18de Januar
f.A. i Medfør af Forordningen 4de October 1833 § 16 og Lovgivnin
gens Analogi samt Forordningen 21de August 1829 § 3 er anset med
Straf af Forbedringshusarbeide i 2 Aar, allernaadigst maa løslades af
Straffeanstalten.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Ophævelse af Ægteskabet imellem Tjenestekarl
Hans Knudsen Apager og Sidse Marie Andersen.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede Hans Majestæt al
lernaadigst at tillade, at Ægteskabet imellem Tjenestekarl Hans
Knudsen Apager af Julianeholm under Randers Amt og Sidse Marie
Andersen af Nørager under Holbæk Amt maa være aldeles ophævet, og
at Konen maa indgaa nyt Ægteskab.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Nedsættelse af en Husmand Niels Petersen idømt
Mulkt.
Overensstemmende med Indstillingen behagede Hans Majestæt al
lernaadigst at tillade, at den Husmand Niels Petersen af Visborg un
der Hjørring Amt ved Høiesterets Dom af 13de Februar f. A. paa Grund
af Udeblivelse for Høiesteret tilfundne Mulkt af 200 Rd. til Justits
kassen maa nedsættes til 40 Rd.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo-
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restilling om, at Bogø Sogn maa henlægges under Lollands-Falsters
Stifts Physikat.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at Bogø Sogn, der ifølge allerhøieste Resolution af 3die
Marts f.A. fra 1ste April s.A. er henlagt fra Distrikslægeembedet i
Stege til Distrikslægeembedet i Stubbekjøbing, maa henlægges under
Lolland-Falsters Stifts Physikat.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende fuldstændig Ophævelse af Ægteskabet imellem
Politibetjent og Arrestforvarer i Silkeborg Henrik Poulsen og Christi
ane Frederikke Danoir, hvori indstilles, at Ægteskabet mellem Politi
betjent og Arrestforvarer i Silkeborg Henrik Poulsen og Christiane
Frederikke Danoir, født Burmann, maa være fuldstændigt ophævet, og
at det maa tillades førstnævnte at indgaa nyt Ægteskab, navnlig med
Lovise Roat, uanset at han med hende har bedrevet Hor, samt at den
af ham for bemeldte Brøde forskyldte Straf maa eftergives ham.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om Forbedringshusfangerne Carl Pheiffers og Marie Mag
dalene Pheiffers Løsladelse.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at Forbedringshusfangerne i Straffeanstalten paa Christi
anshavn Carl Pheiffer eller Pheuffer og Marie Magdalene Pheiffer eller
Pheuffer maa løslades af bemeldte Straffeanstalt, dog saaledes, at
sidstnævnte i Henhold til PI. 19de April 1805 ved Politiets Foran
staltning udføres af Landet.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Husmand Christen Pedersen,
hvori indstilles, at den Husmand Christen Pedersen eller Chresten
Pedersen Qvong ved Høiesterets Dom af 29de Juli d.A. for Tyveri, i
Medfør af Forordningen Ilte April 1840 § 12, 1ste Membrum, til
fundne Straf af Forbedringshusarbeide i 2 Aar allernaadigst maa ef
tergives ham, imod at han hensættes til Fængsel paa Vand og Brød i
6 Gange 5 Dage.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Videre refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderdanigst
Forestilling angaaende Livsstrafs Eftergivelse for Dorthea Christine
eller Christiane Møller.
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I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at den Dorthea Christine eller Christiane Møller af Peders
borg ved Høiesterets Dom af 31te f.M. for at have dræbt sit nyfødte
Barn, i Medfør af Forordningen af 4de October 1833 § 10, 3die Membrum efter Lovens 6-9-1, cfr. Forordningen af 24de September 1824,
tilfundne Straf af at miste sin Hals og hendes Hoved at sættes paa
en Stage eftergives hende, imod at hun hensættes til Tugthusarbeide
paa Livstid.
Sluttelig refererede Justitsministeren [Casse] en i Continuation
af den i det Geheime-Statsraad den 1ste April d.A. refererede aller
underdanigste Forestilling angaaende Strafformildelse for Litteratus
Johan Jørgensen Jomtou nedlagt allerunderdanigst Forestilling, hvori
han, efterat der overensstemmende med den af Hans Majestæt i Geheime-Statsraadet afgivne allerhøieste Resolution er bleven indhentet
Læge-Erklæring om domfældtes Helbredstilstand og mentale Tilstand,
henholder sig til sin tidligere allerunderdanigste Indstilling.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at den Litteratus Johan Jørgensen Jomtou ved Høiesterets
Dom af 19de December f.A. for Overtrædelse af Loven 3die Januar
1851 § 6 tilfundne Straf af Fængsel i 4 Maaneder nedsættes til det
halve.
Finantsministeren [Fenger] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende en foreløbig forandret Bestemmelse med Hensyn til
Inddragelsen af Landsdelenes Bidrag til Monarkiets Fælledsfornøden
heder i Finantsaaret 1861/62, hvori indstilles, at Deres Majestæt aller
naadigst vil bifalde, at der forløbigen, indtil det maatte have behaget
Deres Majestæt allernaadigst definitivt at fastsætte det Beløb, som
Hertugdømmet Holsten i Finantsaaret 1861/62 vil have at yde af sine
særlige Intrader som Bidrag til Monarkiets Fælledsfornødenheder i
bemeldte Finantsaar, under Forbehold af senere Forhøielse, kun ind
drages fra Landsdelenes særlige Indtægter til Benyttelse for Monar
kiets Budget, dog afset fra det ved Tillægslov af 8de December 1859
fra Kongeriget og Hertugdømmet Slesvig bevilgede Beløb til Dækning
af Udgifter ved Rigsraadet og Rigsraadsvalgene, de ved Normalbud
gettet af 28de Februar 1856 hjemlede Tilskud, nemlig:
fra Kongeriget ...................................................... 1.062.264 Rd. 57 Sk.
fra Hertugdømmet Slesvig................................... 280.300 Rd. 76 Sk.
fra Hertugdømmet Holsten.....................
370.764 Rd. 59 Sk.
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samt at Deres Majestæt lige allernaadigst vil bemyndige Finantsmini
steriet til at træffe samtlige herved nødvendiggjorte Foranstaltninger.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Finantsministeren [Fenger] refererede dernæst en allerunderda
nigst Forestilling, hvorved forelægges Udkast til Anordning indehol
dende nogle Forandringer i Anordning af 10de Juli 1855 om Udvi
delse af Lov angaaende Postforsendelser af Ilte Marts 1851 til de
dansk-vestindiske Besiddelser.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at tillægge det forelagte Udkast Lovskraft.
Hans Majestæt hævede derpaa Geheime-Statsraads-Mødet.
J. Liebe.

Møde i geheimestatsrådet lørdag d. 19. oktober 1861.
Aar 1861, Løverdagen den 19de October, var det Geheime-Stats
raad forsamlet paa Christiansborg Slot under Hans Majestæt Kon
gens allerhøieste Præsidium.
Det tilførtes Protokollen, at det har behaget Hans Majestæt Kon
gen under 15de f.M. efter Ansøgning at entledige i Naade Hans Ex
cellence Minister for Kirke- og Undervisningsvæsenet i Kongeriget
Danmark Biskop Dr. philos. Monrad fra den ham betroede Post som
Indenrigsminister ad interim for Kongeriget samt derhos under s.D.
allernaadigst at udnævne Amtmand over Veile Amt Peter Martin
Orla Lehmann, Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand, til
Indenrigsminister for Kongeriget Danmark.
Den nysnævnte Indenrigsminister var tilstede og indtog sit Sæde
i det Geheime-Statsraad.
Udenrigsministeren [Hall] meddelte, at der endnu ikke havde
kunnet begyndes paa de Forhandlinger angaaende den holsten-lauenborgske Sag, som vare tilsigtede ved det i Slutningen af afvigte Juli
Maaned fra Regjeringens Side ligeoverfor Preussen og Østerrig gjorte
Skridt. Der var strax, efterat Sagen havde været foretaget i Forbunds
dagens Møde den 12te August, fra Udenrigsministeriets Side sket igjennem den Kongelige Gesandt i Berlin en Henvendelse til den preussiske
Regjering om at faa en Udtalelse angaaende under hvilken Form, det
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ansaas rettest, at de paagjældende Forhandlinger indlededes, idet det
tilføiedes, at man fra dansk Side var rede til at imødekomme det
Ønske, som i saa Henseende maatte blive yttret, og at man fandt det
meget ønskeligt, at Forhandlingerne snarest muligt begyndte. Herpaa
var der ikke kommet skriftligt Svar før den 24de September, hvori
det fra det preussiske Udenrigsministeriums Side blev bemærket, at
man, inden man kunde gaa ind paa at give nogen Erklæring i den
omspurgte Henseende, først maatte afvente Forbundsdagens Sammen
træden paany, og at det eneste, som Preussen kunde gjøre, var, for
inden at henvende sig underhaanden om Sagen til de andre tydske
Magter. Derefter afgik herfra et Svar, som gik ud paa at udtale sin
Beklagelse med Hensyn til den fra preussisk Side saaledes fremsatte
Opfattelse af Sagen og tillige paa nærmere at udvikle de Grunde, af
hvilke det fremgaar, at Meningen i sin Tid var, at Preussen og Østerrig skulde foreløbig kunne gaa videre i Sagen, førend Forbundsdagen
igjen kom sammen; det blev derhos føiet til, at den Vei, som Preussen
nu havde antydet at ville gaa: at indlede Forhandlinger med de andre
tydske Magter, inden der endnu var begyndt nogen Forhandling om
Sagen med den danske Regjering, syntes kun at give tarvelig Udsigt
til, at det skulde lykkes at naa Maalet. Først den 13de October havde
derefter den Kongelige Gesandt i Berlin en Samtale med den nye
preussiske Udenrigsminister Grev Bernstorff, som vel udtrykte sit
personlige Ønske om, at de tilsigtede Forhandlinger med den danske
Regjering kunde komme igang, men dog forresten udtalte sig i Over
ensstemmelse med det fra preussisk Side tidligere fremkomne: at der
endnu ikke, inden Forbundsdagen paany traadte sammen, kunde gi
ves nogen Erklæring i den paagjældende Henseende; imidlertid havde
han dog som sin personlige Mening yttret, at han ansaa det rettest,
at Forhandlingerne med den danske Regjering, naar de kom igang,
førtes ved Skriftvexling.
Som Sagen da saaledes nu stod, maatte Ministeriet anse det for
rettest, at der herfra bliver givet de Magter, til hvem Circulær-Depechen af 2den August er afgaaet, en Meddelelse om, hvad der hidtil
er sket og Oplysning om, at Grunden til at Forhandlingerne endnu
ikke ere begyndte ingenlunde ligger hos den danske Regjering. Da nu
ogsaa Ministeriet har været af den Formening, at det under de nu
værende Forhold vil være rigtigst at udsætte Rigsraadets Sammen
kaldelse indtil Januar, vilde der, forsaavidt Hans Majestæt maatte
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give en saadan Udsættelse sit Bifald, være Opfordring til, ved den
nævnte Leilighed tillige at give de paagjældende Magter en Meddelelse
herom, og Udenrigsministeren udbad sig derfor Hans Majestæts Til
ladelse til at lade afgaa til de Magter, til hvem Circulær-Depechen af
2den August er rettet, en Circulær-Note, der tilligemed Yttring om
Udsættelse af Rigsraadets Sammenkaldelse, indeholder en Fremstil
ling af, hvad der hidtil siden bemeldte Circulær-Depeche er sket i den
omhandlede Sag.
Hans Majestæt Kongen gav sit allerhøieste Samtykke til det af
Udenrigsministeren Foreslaaede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om Strafformildelse for Snedkersvend Søren Sørensens Enke
Jørgine Larsen af Skovshøirup, hvori indstilles, at Snedkersvend Sø
ren Sørensens Enke Jørgine Larsen af Skovshøirup allernaadigst maa
eftergives den hende ved den Kongelige Landsover- samt Hof- og
Stadsrets Dom af 21de Juni d.A. for Tyveri, i Medfør af Forordnin
gen af Ilte April 1840 § 1, ifundne Straf af Fængsel paa Vand og
Brød i 2 Gange 5 Dage, imod at hun hensættes i simpelt Fængsel i
4 Dage.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede dernæst en allerunderda
nigst Forestilling om Strafformildelse for Arbeidsmand C. Christophersen.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at den Arbeidsmand Carl Christophersen af Braaby ved
Høiesterets Dom af 27de August d.A. for Mened, i Medfør af Forord
ningen 15de April 1840 § 1, ifundne Straf af Forbedringshusarbeide
i 4 Aar nedsættes til lige Arbeide i 2 Aar.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende fuldstændig Ophævelse af Ægteskabet mellem
Tinstøber Johan Friederich Wilhelm Brügge af Assens og hans frase
parerede Hustru m. m.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at Ægteskabet imellem Tinstøber Johan Friederich Wilhelm
Brügge af Assens og hans i Henseende til Bord og Seng fraseparerede
Hustru Sophie Brügge, født Larsen, af Kjøbenhavn maa være aldeles
ophævet, og at det maa tillades begge Ægtefæller at indgaa nyt Ægte
skab, førstnævnte navnlig med Marie Hansdatter, uanset at han med
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hende har bedrevet Hor, samt at den af ham for bemeldte Brøde for
skyldte Straf maa eftergives ham.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Ane Marie Christiansdatter,
hvori indstilles, at det maatte behage Deres Majestæt allernaadigst at
eftergive Bolsmand Ole Jacobsens Hustru Ane Marie Christiansdatter
af Slotsbjergby den hende ved Høiesterets Dom af 6te October 1859,
for at have aflagt falsk Forklaring for Retten, i Medfør af Forord
ningen 15de April 1840 § 5, sidste Membrum, idømte Straf af simpelt
Fængsel i 14 Dage.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Livsstrafs Eftergivelse for Jørgen Jørgensen og
Ane Larsdatter Eriksdatter, hvori indstilles, at det maatte behage
Deres Majestæt allernaadigst at eftergive Jørgen Jørgensen og Ane
Larsdatter Eriksdatter den dem ved Høiesterets Dom af 3die d.M.
for begaaet Blodskam, i Henhold til D.L. 6-13-14 idømte Livsstraf,
mod at de hensættes førstnævnte til Forbedringshusarbeide i 2 Aar og
sidstnævnte til Fængsel paa Vand og Brød i 6 Gange 5 Dage, og at
det derhos paalægges dem efter udstaaet Straf ikke at tage Ophold
nærmere ved hinanden end i en Afstand af 4 Mil.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Sluttelig refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderda
nigst Forestilling om Benaadning for Forbedringshusfange Nicoline
Carstensdatter.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at Forbedringshusfange i Straffeanstalten i Viborg Nicoline
Carstensdatter eller Carstensen, der ved Øster- og Vester Herreders
Extrarets Dom af 19de December 1859 i Medfør af Forordningen Ilte
April 1840 § 21, cfr. § 6, Membrum 2, og § 13 samt Forordningen
21de August 1829 § 4, cfr. § 2, er anset med Straf af Forbedrings
husarbeide i 2 Aar, maa løslades af Straffeanstalten.
Finantsministeren [Fenger] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende Rigsraadets Sammenkaldelse.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at Rigsraadet sammenkaldes til dets ordentlige Samling
Løverdagen den 25de Januar 1862.
Indenrigsministeren [Lehmann] refererede en allerunderdanigst
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Forestilling, hvorved forelægges Udkast til Lov vedkommende Sam
mensætteisen af de ved Forordning 5te Marts 1845 §§ 5 og 19 an
ordnede Commissioner, forsaavidt angaar Anlæg af Jernbaner i Kjø
benhavn eller paa dens Grund.
Overensstemmende med Indstillingen blev dette Lovudkast aller
naadigst approberet til Forelæggelse for den nu forsamlede Rigsdag.
Hans Majestæt hævede derpaa Geheime-Statsraads-Mødet.

J. Liebe.

Møde i geheimestatsrådet tirsdag d. 29. oktober 1861.

Aar 1861, Tirsdagen den 29de October, var det Geheime-Statsraad
forsamlet paa Christiansborg Slot under Hans Majestæt Kongens al
lerhøieste Præsidium.
Conseilspræsidenten [Hall] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling, hvorved forelægges en, i Henhold til Resultatet af en, over
ensstemmende med § 54 i Forfatningsloven af 2den October 1855,
igaar afholdt Ministerconference, saavel i dansk som i tydsk Text af
fattet Beslutning angaaende Udredelse af Monarkiets Reservefond af
300.000 Rd. til Krigsministeriet og 300.000 til Marineministeriet uden
for de ved de finantsielle Love bevilgede Udgifter.
Ifølge allerhøieste Befaling blev Protokollen over Forhandlingerne
i bemeldte Ministerconference, tilligemed den af Conseilspræsidenten
forelagte Beslutning, oplæst.
Hans Majestæt Kongen behagede allernaadigst at forsyne den fore
liggende Beslutning med sin allerhøieste Underskrift, hvorefter Be
slutningen contrasigneredes af samtlige Ministre.
Der Finanzminister [Fenger] referirte eine allerunterthänigste
Vorstellung betreffend die Theilnahme des Herzogthums Holstein an
den durch die Kriegszubereitungen veranlassten Ausgaben.
In Übereinstimmung mit dem Anträge geruheten Seine Majestät
allerhöchst, insoweit es das Herzogthum Holstein betrifft, zu geneh
migen, dass aus Anlass der Kriegszubereitungen dem Kriegsministe
rium und dem Marineministerium extraordinair im Finanzjahr 1861/
62 ein Betrag von 600.000 Rt. zur Disposition gestellt, und dass diese
Summe mit Hülfe des Reservefonds der Monarchie gedeckt werde.
Udenrigsministeren [Hall] refererede en allerunderdanigst Fore-
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stilling angaaende de forestaaende Forhandlinger med den preussiske
Regjering, idet han indstillede, at det allernaadigst maatte behage Deres
Majestæt at bemyndige Udenrigsministeren til at aabne de paatænkte
Forhandlinger med den Kongelige preussiske Regjering angaaende
Hertugdømmet Holstens forfatningsmæssige Stilling i Monarkiet og
at føre dem indtil videre paa Basis af de Grundsætninger, der af
Deres Majestæts Regjering vare lagte til Grund for det de holstenske
Stænder i afvigte Foraar forelagte Udkast til en provisorisk Ordning.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die Ermässi
gung der wider den Inculpaten Asmus Hans Hinrich Süberkrüpp aus
Schafstedt wegen Todtschlags erkannte lebenswierige Zuchthaus
strafe.
Übereinstimmend mit dem Anträge geruheten Seine Majestät, die
wider den Asmus Hans Hinrich Süberkrüpp aus Schafstedt unterm
9ten Februar d.J. von dem holstein-lauenburgischen Oberappellations
gericht wegen Todtschlags erkannte lebenswierige Zuchthausstrafe
aus allerhöchster Gnade auf eine 8 jährige Zuchthausstrafe herabzu
setzen.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend ein Gesuch
des Hufenpächters J. H. Horn um Erlass einer wider ihn erkannten
2 monatlichen Gefängnisstrafe bei gewöhnlicher Gefangenkost, event,
um Verwandlung derselben in eine Geldbusse, indem er allerunterthä
nigst beantragte, ob nicht die in Gemässheit obercriminalgerichtlichen
Rescriptes vom 23sten Mai d.J. unter dem 30sten dess [eiben] M[ona]ts
von dem Justitiariate des adeligen Gutes Weissenhaus wider den Hufen
pächter Johann Hinrich Horn in Grammdorf, adeligen Gutes Farve,
wegen culposer Tödtung des Knaben Wilhelm Steffen aus Wasbuck, er
kannte 2 monatliche Gefängnisstrafe bei gewöhnlicher Gefangenkost
aus allerhöchster Gnade in eine Brüche von 60 Rt. zu verwandeln sein
möchte.
Seine Majestät genehmigten allerhöchst diesen Antrag, jedoch dass
die Brüche auf 30 Rt. herabgesetzt werde.
Ferner referirte der Minister für die Herzogthümer Holstein und
Lauenburg [Hall] eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend das
Gesuch des Bürgers und Gastwirths J. J. Seemann in Mölln um Er-
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lass event. Verwandlung einer wegen Störung und Hemmung eines
Landdragoners in der Ausübung von Dienstverrichtungen wider ihn
erkannten 8 tägigen Gefängnisstrafe in einen Geldbusse.
In Übereinstimmung mit dem Anträge geruheten Seine Majestät,
die wider den Bürger und Gastwirth Johann Jochim Seemann in Mölln
in Gemässheit Instructoriums des Hofgerichtes für das Herzogthum
Lauenburg vom 8ten März d.J. von dem Criminalgerichte der Stadt
Mölln unter dem Ilten s.M. wegen leichter und kurzdauernder Stö
rung und Hemmung des Landdragoners Köhn in seinen Dienstverrich
tungen und öffentlicher Kränkung der amtlichen Autorität desselben
erkannte 8 tägige Gefängnisstrafe aus allerhöchster Gnade in eine
Brüche von 8 Rt. L.M. zu verwandeln.
Schliesslich referirte der Minister für die Herzogthümer Holstein
und Lauenburg [Hall] eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend
die Bitte der Interessenten der Spar- und Leichkasse zu Grossenaspe,
Amts Neumünster, um Befreiung der gedachten Kasse vom Gebrauch
des gestempelten Papirs, indem er allerunterthänigst beantragte, ob
nicht die Grossenaspener Spar- und Leichkasse hinsichtlich der an
sie von dem ersten Empfänger ausgestellten hypothekarischen Schuld
verschreibungen über Darlehen bis zur Summe von 80 Rt. incl. vom
Gebrauch des gestempelten Papirs allergnädigst zu befreien sein
möchte, jedoch mit dem Vorbehalt jederzeitiger Zurücknahme dieser
Begünstigung und mit der Bestimmung, dass bei etwaigen Cessionen
der gedachten Verschreibungen das verordnungsmässige Stempelpapir
zu verwenden sei.
Seine Majestät genehmigten allerhöchst diesen Antrag.
Ministeren for Kirke- og Undervisningsvæsenet [Monrad] refere
rede en allerunderdanigst Forestilling, hvorved forelægges Udkast til
Lov om Afhændelse af den Sorø Akademi tilhørende Hovedgaard Mørup med tilliggende Skov og Huse.
Overensstemmende med Indstillingen blev bemeldte Lovudkast al
lernaadigst approberet til Forelæggelse for den nu forsamlede Rigsdag.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om Løsladelse af forskjellige fra Kjøbenhavns Fæstnings
Stokhus i Henhold til Lov af 6te November 1858 til Tugthusarbeide
overflyttede Fanger, idet han indstillede, at det maatte behage Deres
Majestæt at forunde efternævnte fra Kjøbenhavns Stokhus til Kjøben-
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havns Tugt-, Rasp- og Forbedringshus overflyttede Fanger Friheden,
nemlig: Svend Nielsen Gladsaxe, Johan Christian Brede, Christian
Emil Gersdorff, Jørgen Peter Jensen Grumstrup, Christopher Hansen
Foss, Peter Petersen, Frederik Ferdinand Feilberg, Anders Andersen
Illebølle (Snøde), Johannes Simonsen, Andreas Christensen, Jens Pe
dersen Furbo, Niels Mortensen, Carl Vilhelm Schelet, Rasmus Chri
stensen, Ole Andersen, Simon Andreas Christensen eller Simon Bolle
og Poul Gersdorff Jørgensen; samt at Friheden ligeledes maa forun
des den fra Kjøbenhavns Stokhus til Horsens Straffeanstalt overflyt
tede Fange Jens Nielsen Bundgaard, dog at det inden Løsladelsen tilkjendegives dem, at de, saafremt de paany maatte gjøre sig skyldige i
nogen Forbrydelse, Betleri og Løsgjængeri undtagne, som ikke medfø
rer høiere Straf, eller de oftere maatte overtræde de Tilhold, som Po
litiet for at sikkre sig deres ordentlige Forhold finder Anledning til at
foreskrive, uden videre Dom ville blive at gjenindsætte til Tugthus
arbeide, Rasmus Christensen paa Deres Majestæts Naade, de Øvrige
paa Livstid.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede dernæst en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Strafformildelse for Tjenestekarl Wen
zel Becker, hvori indstilles, at den Tjenestekarl Wenzel Becker af
Kjøbenhavn for hans mod Pigen Mette Marie Andersdatter udviste
Forhold ved Kjøbenhavns Amts søndre Birks Extrarets Dom af 16de
August d.A. ifundne Straf af Fængsel paa Vand og Brød i 4 Gange
5 Dage allernaadigst maa eftergives, mod at han hensættes til simpelt
Fængsel i 14 Dage.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Fremdeles refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Mulkts Eftergivelse for H. Borring & Co.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at den H. Borring & Co. her af Staden ved Høiesterets Dom
af 22de Mai d.A. for unødig Trætte idøm te Mulkt af 200 Rd. til Ju
stitskassen eftergives ham.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om Tilladelse for Sadelmagersvend I. F. Rakko og Hustru til
at adoptere Drengen Johan Peter, hvori indstillees, at det allernaa
digst maa tillades Sadelmagersvend Johan Frederik Rakko her af
Staden at adoptere Johan Peter, der er en uægte Søn af hans Hustru
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Frederikke Jensine, født Rasmussen, saaledes at bemeldte Johan Pe
ter bliver berettiget til at føre Navnet Rakko og tage Arv efter Adop
tivfaderen, dog at Arvens Størrelse ikke overstiger, hvad han i Hen
hold til Lovgivningen ved en testamentarisk Disposition rettelig kunde
tillægge Adoptivbarnet.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Forhøielse af det Beløb, som betales til den
Kongelige Fødsels- og Pleiestiftelse i Kjøbenhavn for Børn, der over
lades til Stiftelsens Forsorg.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at det Beløb, som engang for alle indbetales til den Konge
lige Fødsels- og Pleiestiftelse i Kjøbenhavn for et Barns Opfostring,
bestemmes til 100 Rd. for de Børn, der efter indeværende Aars Ud
gang fødes og overlades til Stiftelsens Forsorg.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om Tilladelse for Besidderen af Stamhuset Nørholm til at
optage et Laan af 23.000 Rd. paa Stamhuset, hvori indstilles, at det
allernaadigst maa tillades Besidderen af Stamhuset Nørholm, Kam
merjunker Christian Peder Theodor Rosenørn-Teilmann til Indfrielse
af den endnu ikke afbetalte Del af den ifølge allerhøieste Bevilling
af 6te Mai 1859 stiftede Gjæld samt af Bankheftelsesobligationen i
Stamhuset, at optage et Laan paa bemeldte Stamhus af 23.000 Rd.
paa Vilkaar :
1) At Laanet afbetales fra Ilte December 1871 med 3000 Rd. i det
1ste Aar og 5000 Rd. aarlig i de derefter følgende 4 Aar, hvoraf
Halvdelen erlægges i hver Omslagstermin.
2) At det efter Udløbet af hver Termin godtgjøres for Justitsmini
steriet, at de anordnede Afdrag have fundet Sted, og
3) At Kreditor, saafremt nogen Del af Laanet ikke maatte være be
talt ved Besidderens Død, skal være pligtig til for den resterende
Del af samme at søge Dækning i Besidderens Bo, til hvilken Ende
der ogsaa gives Kreditor 1ste Prioritets Panteret i den Besidderen
hos hans Eftermand i Medfør af Erektionsbrevet for Stamhuset af
2den Februar 1790, Post 4 og 22, tilkommende Indløsningssum,
saa at kun den Del af Laanet, som ikke paa den Maade kan dækkes,
gaar over paa Eftermanden.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
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Justitsministeren [Casse] refererede fremdeles en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Christopher Olsens Løsladelse af Straf
feanstalten, hvori indstilles, at Christopher Olsen af Hove paa Suderø
blandt Færøerne, der ved Høiesterets Dom af 30te August 1859, i Hen
hold til Forordningen Ilte April 1840 § 13, cfr. §§ 22 og 43, sam
menholdt med § 78, er anset med Forbedringshusarbeide i 18 Maaneder, maa løslades af Straffeanstalten for at hjemsendes med det den
1ste eller 2den næste Maaned til Færøerne afgaaende Skib.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Sluttelig refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderda
nigst Forestilling, hvorved forelægges Udkast til Lov om nogle For
andringer i Forordningen angaaende Kjøbenhavns Criminal- og Poli
tiret af 28de Februar 1845 samt om Fastsættelsen af Statens Bidrag
til Kjøbenhavns Politivæsen.
I Overensstemmelse med Indstillingen blev bemeldte Lovudkast al
lernaadigst approberet til Forelæggelse for den nu forsamlede Rigsdag.
Finantsministeren [Fenger] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende nogle Modificationer i den Tal. P. Schaffner af Ken
tucky i de forenede nordamerikanske Fristater under 16de August
1854 meddelte allerhøieste Concession til at anlægge og benytte en
Telegraf linie mellem Nordamerika og Kjøbenhavn, hvori indstilles, at
Deres Majestæt allernaadigst vil billige, at der gives Besidderen af
den Tal. P. Schaffner af Kentucky i de forenede nordamerikanske Fri
stater under 16de August 1854 allerhøist meddelte Concession paa at
anlægge og benytte en Telegraf linie imellem Nordamerika og Kjøben
havn Tilsagn om følgende Modificationer i Concessionen :
ad Art. 1. Istedetfor at Telegrafledningen ifølge Concessionen skal
føres fra Færøerne over Norge og Sverige til Kjøbenhavn tillades det at
føre en Ledning fra Færøerne til Skotland, saaledes at denne om for
nødent tillige skal føres iland paa Shetlands og Ørken Øerne, imod
at der samtidig føres en Ledning til Jylland til et efter Overenskomst
med den danske Regjering nærmere bestemt Punkt der, saaledes at
det forbeholdes den danske Regjering nærmere at fastsætte sidst
nævnte Lednings Retning. Vælges det at føre Ledningen over Norge,
paatager den danske Regjering sig at søge den dertil fornødne Tilla
delse meddelt fra den Kongelige norske Regjerings Side. Føres Led
ningen fra Landingspunktet i Skotland til Jylland, paahviler det Con21
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cessionshaverne at fjerne de Hindringer, der kunde frembyde sig imod
Anlæget af en saadan Linie, fra andre Concessionæres mulige Ret.
Linien fra Færøerne til Skotland kan kun afbenyttes til Correspon
dance imellem Nordamerika paa den ene Side og Storbritannien og Ir
land paa den anden Side, ikke til Correspondance imellem Nordameri
ka og det europæiske Continent, idet denne Correspondance udeluk
kende forbeholdes den til Danmark førte Linie, hvilken Retning der
end maatte blive bestemt for samme.
ad Art. 3. Den i Concessionen fastsatte Tidsfrist, inden hvilken det
ommeldte fuldstændige Telegrafanlæg mellem Europa og Nordameri
ka skulde være tilendebragt, nemlig den 16de August 1864, forlænges
paa 10 Aar, altsaa til den 16de August 1874, dog paa følgende Be
tingelser: at den Del af Anlæget, der skal forbinde Danmark med
Færøerne og Island er fuldført senest den 16de August 1864; i mod
sat Fald er Concessionen forbrudt paa denne Dag, samt at Concessionshaverne for hvert Aar, Fuldførelsen af den øvrige Del af Anlæget
til Nordamerika lader vente paa sig udover den 16de August 1864,
deponere hos den danske Regjering en Sum af 10.000 Rd. D.R.M.,
hvilket Beløb indbetales til Regjeringen hvert af de overskydende Aar
paa eller før d. 16de August og første Gang d. 16de August 1864. Er
Telegrafanlæget mellem Danmark og Nordamerika ikke fuldstændigen
tilendebragt til Benyttelse d. 16de August 1874 forfalde de ovennævnte
deposita tilligemed alle Anlæg, der i Henhold til den under 16de Au
gust 1854 meddelte allerhøieste Concession ere udførte paa eller mel
lem Kongelige danske Territorier til den Kongelige danske Regjering.
ad Art. 9. Ved Concessionens Udløb overgaa alle paa dansk Terri
torium i Henhold til Concessionen foretagne Anlæg med Tilbehør frie
for enhver Afgift til den Kongelige danske Regjerings Eie, det vil
sige, at Søtouge imellem Danmark og Færøerne, mellem Færøerne og
Island, samt mellem Island og Grønland og alle Landledninger, Sta
tioner og Apparater, der høre til den her berørte Del af Anlæget, til
det angivne Tidspunft uden Udgift eller Byrde af enhver Art fra Concessionshaverne overgaa til den Kongelige danske Regjering som sam
mes fuldstændige Eiendom. Linierne og Tougene mellem Færøerne og
Skotland og mellem Grønland og Amerika skulle derimod fremdeles
vedblive at eies af Concessionshaverne, eller hvem de i Overensstem
melse med deres Ret maatte have overdraget dem til.
Til Concessionens Slutningsbestemmelse: Alle Spørgsmaal om For-
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tolkningen af den meddelte Concessions Ord og rette Mening skulle,
naar det af Concessionærerne ønskes, gjennem vedkommende Mini
sterium allerunderdanigst forelægges i det Geheime-Statsraad.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Fremdeles refererede Finantsministeren [Fenger] to allerunder
danigste Forestillinger, hvorved forelægges resp. følgende tvende Lov
forslag:
1) Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Finantsaaret 1860-61.
2) Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Finantsaaret 1861-62.
I Overensstemmelse med Indstillingerne bleve begge disse Lovfor
slag allerhøist approberede til Forelæggelse for den nu forsamlede
Rigsdag.
Hans Majestæt hævede derpaa Geheime-Statsraads-Mødet.
J. Liebe.

Møde i geheimestatsrådet mandag d. 9. december 1861.
Aar 1861, Mandagen d. 9de December, var det Geheimestatsraad
forsamlet paa Jægerspris Slot under Hans Majestæt Kongens aller
høieste Præsidium. Hans Kongelige Høihed Arveprindsen var fravæ
rende.
Udenrigsministeren [Hall] bemærkede, at der endnu ikke fra Ber
lin og Wien var kommet Svar paa den Kongelige Regjerings Forslag i
den holsten-lauenborgske Sag, men at man fra de Kongelige Gesand
ter ved det preussiske og østerrigske Hof havde faaet Underretning
om, at det østerrigske Kabinet, efterat der havde været ført Forhand
linger mellem det og det preussiske Kabinet om Svaret, nu var gaaet
ind paa dette, saaledes som det fra preussisk Side var affattet. Han
tilføiede, at den Kongelige Regjerings Forslag afgik herfra til Berlin
d. 26de October, og at der samtidigt dermed blev tilsendt den Kon
gelige Gesandt i Wien Underretning herom og en Copi af Meddelelsen
til det preussiske Kabinet. Anderledes kunde Regjeringen ikke handle,
da man ikke vidste, om det wienske Kabinet var villigt til at gaa ind
paa de paagjældende Forhandlinger; men saasnart man fra Wien fik
Underretning om, at den østerrigske Regjering ønskede at faa samme
Meddelelse, som der var sket til den preussiske Regjering, blev en
saadan Meddelelse sendt til Wien. Dette skete d. 7de November, og
21*
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først 8 Dage efter var det, at der fra den herværende preussiske Ge
sandt kom Yttring om, at hans Regjering ventede, at der herfra vilde
blive gjort samme Meddelelse til det østerrigske Kabinet som den,
der var sket til Berlin. Det var saaledes klart, at der paa den Kon
gelige Regjerings Side ingen Skyld laa for at have opholdt Sagen.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend das Gesuch
der Eingesessenen C. S. Claussen und I. A. Rohde & Cons, in Lunden
um Überlassung des Lundener Sees.
In Übereinstimmung mit dem Anträge geruheten Seine Majestät,
das Ministerium allergnädigst zu autorisiren, den der allerhöchsten
Landesherrschaft zuständigen und der Norderditmarscher Landvogtei
zur Nutzung überlassenen Lundener See in der Landschaft Norderdit
marschen den Landanliegern gegen einen von dem Dienstabgange des
gegenwärtigen Landvogts an von ihnen gemeinschaftlich in einer
Summe zu erlegenden jährlichen Kanon von 73 Rt. zum Eigenthum
zu überlassen und das zu dem Ende weiter Erforderliche wahrzuneh
men.
Ferner referirte der Minister für die Herzogthümer Holstein und
Lauenburg [Hall] eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend das
Gesuch des Feldvogts Johann Jacob friess zu Lensahnerhof um Er
lass einer wider ihn und das Dienstmädchen Maria Margaretha Do
rothea Stahl daselbst erkannten Gefängnisstrafe von je 5 Tagen bei
Wasser und Brot.
In Übereinstimmung mit dem Anträge geruheten Seine Majestät,
die unter dem 13ten August d.J. von dem Justitiariate der Grossher
zoglich holstein-oldenburgischen Fideicommissgüter wider den Feld
vogt Johann Jacob Priess auf Lensahnerhof und die unverehelichte
Maria Margaretha Dorothea Stahl daselbst in Gemässheit der Verord
nung vom 6ten Mai 1859 wegen anstössigen Zusammenlebens erkannte
Gefängnisstrafe von je 5 Tagen bei Wasser und Brot aus allerhöch
ster Gnade zu erlassen.
Schliesslich referirte der Minister für die Herzogthümer Holstein
und Lauenburg [Hall] eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend
ein Gesuch des Mechanikus C. A. Ehrenberg in Altona um Verleihung
eines Patents für die gesammte Monarchie auf die Anfertigung der von
ihm construirten Schiffscompasse.
Übereinstimmend mit dem Anträge geruheten Seine Majestät, dem
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Mechanikus Carl Adolph Ehrenberg in Altona auf fünf Jahre ein Pa
tent für die ganze Monarchie, mit Ausnahme von Island und den Fär
öer wie auch der dänischen Colonien, auf die ausschliessliche An
fertigung von Schiffscompassen nach der von ihm angegebenen Con
struction allergnädigst zu verleihen.
Marineministeren [Bille] refererede en allerunderdanigst Forestil
ling, hvorved forelægges foreløbig Lov angaaende Udskrivningen til
Søkrigstjenesten for Aaret 1862.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at approbere bemeldte foreløbige Lov.
Fremdeles refererede Marineministeren [Bille] en allerunderda
nigst Forestilling, hvori indstilles, at det maatte behage Deres Maje
stæt allernaadigst at approbere, at der af den ved allerhøieste Reso
lution af 29de October d.A. paa Marineministeriets Conto I. B. b. extraordinært bevilgede Sum af 240.000 Rd. maa anvendes et Beløb af
c. 24.000 Rd. til Afdrag paa Betalingen for en Dampmaskine med
Skrue for Fregatten Tordenskjold.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Krigsministeren [Thestrup] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende en ved 2det Artilleriregiment den 21de f.M. afsagt
Krigsretsdom, hvorved Constabel af Ilte Batteri No. 286 Johann Jo
chim Christian Gultzau eller Gulzow for 3die Gang begaaet Tyveri er
anset med Straf af Forbedringshusarbeide i 4 Aar samt tilpligtet at
betale i Erstatning til casseret Constabelrekrut No. 39 Andersen og
Constabel No. 241 Burchardt, begge af samme Batteri, respektive 4
og 8 Rd.
I Overensstemmelse med Krigsministerens Indstilling resolverede
Hans Majestæt allernaadigst, at der paa Krigsretsdommen tegnes føl
gende allerhøieste Resolution: »Krigsrettens Dom vorder herved stad
fæstet, dog saaledes, at den tiltalte paalagte Erstatning bortfalder,
forsaavidt de af ham sljaalnc, paa Laanehuset i Rendsborg pantsatte
to Par Benklæder blive indløste paa hans Bekostning.«
Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Wolfhagen] refererede en
allerunderdanigst Forestilling angaaende en Ansøgning fra N. Jepsens
Søn paa Margarethenhof om Meddelelse af Enerets-Bevilling.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at der paa de for Eneretsbevillinger sædvanlige Vilkaar med
deles N. Jepsens Søn paa Margarethenhof et allerhøieste Patent for det
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danske Monarki for et Tidsrum af 5 Aar paa Forfærdigelsen af de af
ham opfundne transportable Bagerovne eller Varmeapparater til Olie
frø.
Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Wolfhagen] refererede der
næst en allerunderdanigst Forestilling angaaende en Ansøgning fra
Teglværksbestyrer Nicolai August Matzen i Iller, Sønderborg Amt, om
Meddelelse af Enerets-Bevilling.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at der meddeles Teglværksbestyrer Nicolai August Matzen
i Iller, paa de for Enerets-Bevillinger sædvanlige Vilkaar, et aller
høieste Patent for det danske Monarki til i et Tidsrum af 10 Aar at
forfærdige eller lade forfærdige Maskiner til at fabrikere Mursten af
den af ham angivne Construction.
Fremdeles refererede Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Wolf
hagen] en allerunderdanigst Forestilling angaaende Formildelse af
den Hans Christian Lausen af Ertebjerg for forsætlig Brandstiftelse
idømte Livsstraf.
Overensstemmende med Indstillingen resolverede Hans Majestæt
allerhøist, at den Arrestanten Hans Christian Lausen af Ertebjerg,
Tandslet Sogn, ved Dom af Appellationsretten for Hertugdømmet
Slesvig af 26de f.M. for forsætlig Brandstiftelse og Blodskam idømte
Livsstraf af allerhøieste Naade eftergives ham, mod at han hensættes
til Arbeide i Tugthuset i 10 Aar, dog saaledes at denne Formildelse
først meddeles ham, efterat den mod ham besluttede Dødsdom er ble
ven ham forkyndt.
Schliesslich referirte der Minister für das Herzogthum Schleswig
[Wolfhagen] eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die Ver
wandlung einer der Ehefrau Maria Christina Catharina Hansen, gebornen Andresen, in Friedrichstadt von der Stapelholmer Landvogtei
zuerkannten ötägigen Gefängnisstrafe bei Wasser und Brot in eine
Geldbusse von 5 Rt.
Übereinstimmend mit dem Anträge geruheten Seine Majestät, die
der Ehefrau Maria Christina Catharina Hansen, gebornen Andresen, in
Friedrichstadt mittelst Erkenntnisses der Stapelholmer Landvogtei vom
Ilten Juni d.J. wegen Ausführung einer Veränderung einer amtlichen
Beischrift in dem Wanderbuch des Bäckergesellen Peter Jacobs aus
Sæd zuerkannte 5 tätige Gefängnisstrafe bei Wasser und Brot in eine
Geldbusse von 5 Rt. allergnädigst zu verwandeln.
Ministeren for Kirke- og Undervisningsvæsenet [Monrad] référé-
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rede to allerunderdanigste Forestillinger, hvorved resp. følgende
tvende af Rigsdagen vedtagne Love forelægges til allerhøieste Stad
fæstelse, nemlig:
1) Lov om Pension for Overlærer ved Reykjavik lærde Skole Bjørn
Gunnlaugson.
2) Lov om extraordinær Enkepension for Overlærer og Bestyrer af
Vordingborg videnskabelige Realskole O. A. Hjorts Enke Gustava
Catharina Hjort, født Erikson.
Overensstemmende med Indstillingerne bleve begge disse Love al
lerhøist stadfæstede af Hans Majestæt.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Anders Jørgensens Hustru
Sidse Jensdatter, idet han indstillede, at det maatte behage Deres
Majestæt allernaadigst at eftergive Anders Jørgensens Hustru Sidse
Jensdatter af Kjeldstrup den hende ved Høiesterets Dom af 16de f.M.
for foregaaende Meddelagtighed i Bedrageri, i Henhold til Forordnin
gen Ilte April 1840 § 77 og § 43, cfr. §§ 21, 79 og 13, idømte Straf
af Forbedringshusarbeide i 1 Aar, mod at hun hensættes i Fængsel
paa Vand og Brød i 4 Gange 5 Dage.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede dernæst 3 allerunderdanig
ste Forestillinger, hvorved resp. følgende tre af Rigsdagen vedtagne
Love forelægges til allerhøieste Stadfæstelse, nemlig:
1) Lov om Pension for Forstanderen for Opdragelsesanstalten paa
Flakkebjerg Christen Christensen Møller, Dannebrogsmand og Rid
der af Dannebrogen, og hans eventuelle Enke.
2) Lov angaaende nærmere Bestemmelser med Hensyn til Forbed
ringshusstraffen for qvindelige Forbrydere.
3) Lov om extraordinært Alderstillæg for Birkedommer og Skriver i
Amager Birk, Cancelliraad Petersen, Ridder af Dannnebrogen.
Overensstemmende med Indstillingerne bleve disse tre Love aller
høist stadfæstede af Hans Majestæt.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om Tilladelse for forhenværende Sekretær og Stempelfor
valter, Kammerraad P. Holten, Ridder af Dannebrogen, til at ansøge
om og at kunne opnaa Ansættelse i det fortiden ledige Embede som
Amtmand og Commandant paa Færøerne.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at tillade, at Bestemmelsen i Forordningen om det ju-
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ridiske Studium ved Kjøbenhavns Universitet af 26de Januar 1821 §
16, at bedste Charakter saavel til den fuldstændige juridiske Examens
theoretiske som praktiske Prøve skal være erholdt for at opnaa An
sættelse som Amtmand, ikke skal være forhenværende Sekretær og
Stempelforvalter ved Øresunds Toldkammer, Kammerraad Peter Hol
ten, Ridder af Dannebrogen, til Hinder for at ansøge og at kunne opnaa
Ansættelse som Amtmand og Commandant paa Færøerne.
Fremdeles refererede Justitsministeren [Casse] tvende allerunder
danigste Forestillinger, hvorved resp. følgende to Lovudkast forelæg
ges:
1) Udkast til Lov om Vederlag for Contoirudgifter til nogle Retsbe
tjent- og Magistrats-Embeder.
2) Udkast til Lov om Afhændelse af de Fæstegaarden Husegaard ved
Thorshavn tilhørende Trøer.
Overensstemmende med Indstillingerne bleve begge disse Lovud
kast allernaadigst approberede til Forelæggelse for den nu forsam
lede Rigsdag.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om Strafformildelse for Arrestantinden Maren Sørensdatter
af Breum, hvori indstilles, at den Arrestantinden Maren Sørensdatter
af Breum ved Høiesterets Dom af 28de August d.A. for attenteret
Brandstiftelse, i Medfør af Forordningen 26de Marts 1841 § 13, cfr.
§ 4, ifundne Straf af Forbedringshusarbeide i 6 Aar maa blive ned
sat til Fængsel paa sædvanlig Fangekost i 60 Dage.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede dernæst en allerunderdanigst
Forestilling angaaende fuldstændig Ophævelse af Ægteskabet mellem
Brolægger C. Jensen og Hustru.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at Ægteskabet mellem Brolægger Carl Jensen af Randers og
Kjersten Marie Pedersdatter maa være aldeles ophævet.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Karen Pedersdatter.
Overensstemmende med Indstillingen behagede Hans Majestæt al
lernaadigst at nedsætte den Karen Pedersdatter af Odby ved Høie
sterets Dom af 30te October d.A. for 3die Gang begaaet Tyveri idømte
Straf af Forbedringshusarbeide i 4 Aar til lignende Arbeide i 18 Maaneder.
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Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Arrestanten Jens Nørgaard,
hvori indstilles, at den Arrestanten Jens Nørgaard eller Jens Sørensen
Nørgaard ved Høiesterets Dom af 24de October d.A. for Brandstif
telse, i Medfør af Forordningen 26de Marts 1841 § 4 ifundne Straf af
Tugthusarbeide i 8 Aar allernaadigst maa blive nedsat til Forbed
ringshusarbeide i 4 Aar.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om, at et i Anledning af afdøde Kammerjunker A. C. WedelHeinens Optagelse i den danske Adelsstand consigneret Bankfondsbevis maa overdrages hans eneste ægte Descendent til fri Raadighed.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at tillade, at det i Anledning af afdøde Kammerjunker
Andreas Claus Wedel-Heinens og hans ægte Descendenters Optagelse
i den danske Adelsstand consignerede Bankfondsbevis Conto No. 1465,
udstedt for 4700 Rd. dansk Courant, maa overdrages hans eneste ar
veberettigede Descendent, Direktør for det Kongelige Overpostamt i
Hamborg, Kammerherre Julius Christian Frederik Wedel-Heinen, til
fri Raadighed.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om Livsstrafs Fuldbyrdelse paa Ane Cathrine Andersdatter
eller Andersen, hvori indstilles, at den Ane Cathrine Andersdatter
eller Andersen ved Høiesterets Dom af 25de October sidstleden for
Barnemord idømte Straf af at miste sin Hals og hendes Hoved at
sættes paa en Stage maa fuldbyrdes, dog at Hovedet ikke sættes paa
en Stage.
Finantsministeren [Fenger] yttrede, at det forekom ham at ville
være noget usædvanligt, i et Tilfælde, hvor Pluraliteten af Høieste
rets Medlemmer har tilraadet Livsstraffens Eftergivelse, at lade Straf
fen blive fuldbyrdet.
Conseilspræsidenten [Hall] fandt ogsaa, at der maatte tillægges
den af Finantsministeren fremhævede Betragtning Vægt, og han
skulde dernæst, da det for ham, efter hvad der forelaa, aldeles ikke
stod klart, hvad der kan anses som Motivet for domfældte til For
brydelsen, rette Spørgsmaal til Justitsministeren om, hvad der i saa
Henseende fremgaar af Sagens Akter.
Justitsministeren [Casse] bemærkede, at Hans Majestæt tidligere
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i et Tilfælde, hvor Høiesteret havde indstillet til Livsstraffens Efter
givelse, og hvor den daværende Justitsminister havde tiltraadt denne
Indstilling, havde, imod Høiesteret og Justitsministeren, i Betragtning
af det Oprørende ved den begaaede Forbrydelse resolveret, at Livs
straffen skulde fuldbyrdes. Han tilføiede dernæst, at der under den
foreliggende Sag ikke er det allermindste, som antyder andet Motiv
for domfældte til hendes Forbrydelse end det, der helt igjennem frem
træder som den egentlige Grund: Frygten for Byrden med at forsørge
Børnene. Det er for alle tre dræbte Børns Vedkommende ubetinget
alene Hensynet til Forsørgelsesbyrden, der vilde komme til at paahvile
hende, som har været det bestemmende. I Henseende til det 4de Barn,
som er ilive, er hendes Forklaring indviklet i et Væv af Løgne, saa
at nærmere Oplysning om den virkelige Sammenhæng ikke har kunnet
tilveiebringes; men der er dog fremkommet en til Vished grændsende
Sandsynlighed for, at det havde været hendes Tanke, at det skulde
gaa med dette Barn som med de andre Børn. Sluttelig skulde Justits
ministeren endnu udtale som sin fulde Overbevisning, at hvis den
Moder, der under Omstændigheder som de foreliggende har dræbt 3
Børn, skulde blive benaadet, vilde det, efter den Opsigt, denne Sag
har vakt, indvirke i høi Grad skadeligt, og han troede, at man ved
at spare hendes Liv vilde berøve mange Børn Livet.
Cultusminsteren [Monrad] bemærkede, at det i hvert Fald ikke
med Hensyn til det sidste af de dræbte Børn var bragt til Klarhed,
hvad Motivet til at dræbe det havde været; Ængstelighed for Ud
kommet forekom ham, efter hvad der forelaa, ikke at kunne have
været Grunden. Domfældtes Forbrydelse stod for ham som noget saa
unaturligt, der var i den hele Maade, hvorpaa det var gaaet til, noget
saa abnormt og saa oprørende, at Tingen for ham stod som uforstaaelig, og at han ikke kunde forestille sig andet, end at der maa
have været noget sygeligt i Sindet hos hende. Da det nu vel heller
ikke tør nægtes, at Virkningerne af den særlige Periode, som indtræ
der efter Fødselen, ikke kunne antages aldeles hævede, da hun begik
Forbrydelsen, kunde han ikke andet end finde det betænkeligt, om
man, naar en saa betydelig Pluralitet af Høiesteret, som Tilfældet
her er, har indstillet til Eftergivelse af Livsstraffen, ikke tog denne
Indstilling til Følge.
Justitsministeren [Casse] maatte yderligere bemærke, at ogsaa
med Hensyn til det sidste af de dræbte Børn foreligger Sagen aldeles
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utvivlsom. Det har interesseret hende, at hendes Forlovede ikke skul
de blive vred over at blive bebyrdet med Barnets Forsørgelse, derfor
har hun ikke villet sige ham, at hun var frugtsommelig, og hun har
foretrukket at gaa den gamle Vei med at dræbe Barnet fremfor at
underrette Faderen om Barnets Fødsel eller selv at blive bebyrdet med
dets Forsørgelse. Justitsminsteren tilføiede derhos, at der ikke er
mindste Tanke om, at der skulde have været noget sygeligt hos hende;
der har ikke paa noget Punkt under Sagens hele Gang været noget,
som har kunnet antyde noget abnormt hos hende, og Høiesteret har
heller ikke havt andre Grunde til at indstille hende til Benaadning
end de af ham nævnte.
Finantsministeren [Fenger] bemærkede yderligere, at forsaavidt
han havde havt Leilighed til at iagttage det System, som Hans Majestæt
fulgte i den Slags Sager som den foreliggende, stadfæstede Hans Maje
stæt ikke Dødsdommen, undtagen hvor der hos Forbryderen forelaa
en tydelig og klar Bevæggrund af den værste Art, som vidnede om en
stor Fordærvelse. Hans Majestæt havde stadfæstet Livsstraffen, hvor
der var Tale om Rovmord, eller hvor den Vedkommende havde ladet
sig leie til at begaa Mord; men hvor, som her i nærværende Tilfælde,
Motivet hos den paagjældende var mere dunkelt eller halvt uforstaaeligt, eller hvor Vedkommende ikke kunde siges at have røbet nogen
ganske særdeles moralsk Fordærvelse, der havde Hans Majestæt altid
benaadet. I Forbindelse dermed maatte han ogsaa fremhæve, at det
vel maa erindres, at paa den ene Side, naar et Barn ikke er mere end
3 Uger gammelt, vel den første Virkning, som Frugtsommeligheden og
den nærmeste Tid efter Fødselen har paa Moderens Sind, er noget
forbi, men at Tidspunktet dog ikke er saa langt efter Fødselen, at al
Indflydelse af den Art er borte, og at paa den anden Side Barnet heller
ikke i den Alder endnu er kommet til det Punkt, at det sjælelige Liv
træder frem hos det, og at det derfor, efter den psychologiske Erfa
ring man har om at, hvor Barnet endnu ikke kan skjønne (hvilket
først sker, naar det er 6 Uger gammelt), Moderen staar i sit Forhold
til det paa en Overgang, er af en mindre atroc Natur, naar hun dræ
ber det i den Alder, end naar først det sjælelige Liv hos det er
kommet frem.
Justitsministeren [Casse] bemærkede med Hensyn til de af Fi
nantsministeren fremhævede Momenter, at han vilde kunne forstaa,
at der kunde lægges Vægt paa dem, naar der var Tale om eet Barn,
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men de kunde ikke finde Anvendelse, hvor Talen er om tre Børn.
Sagen var, som han gjentagende havde udhævet, fuldkommen klar;
det var hans fuldkomne Overbevisning, at det vilde gjøre et i høi
Grad farligt Indtryk, hvis domfældte blev benaadet, og det forekom
ham, at man ved at eftergive Livsstraffen i dette Tilfælde igrunden
vilde tilkjendegive, at der gaves Mødre en bestemt Adgang til at kunne
rydde deres Børn afveien, uden at de derfor kom til at bøde med Livet.
Det kunde efter hans fulde Overbevisning ikke gaa an her at benaade.
Conseilspræsidenten [Hall] bemærkede, at der ingen Tvivl er om,
at det er en overordentlig stor Forbrydelse, som her foreligger, men
det er ogsaa en overordentlig høi Straf, Tugthusarbeide paa Livstid,
som der er Tale om at sætte istedetfor Livsstraffen, saa at man vel
kan sige, at Fristelsen for andre Mødre til at begaa den Slags Forbry
delse dog ikke vil være stor, naar en saadan Straf staar truende for
dem. Naar ses hen til, at det ikke er klart, at der i det foreliggende
Tilfælde har været et saadant overordentlig slet Motiv til Forbrydel
sen som ellers, hvor Hans Majestæt ikke har ladet Benaadning ind
træde, og da en stor Pluralitet af Høiesterets Tilforordnede har ind
stillet domfældte til at benaades, troede han, at det vel kunde være
betænkeligt, her at lade Livsstraffen, hvis Anvendelse dog i de senere
Aar indskrænkes mere og mere, blive fuldbyrdet.
Hans Majestæt Kongen yttrede, at Allerhøistsamme fandt den begaaede Forbrydelse saa oprørende, at han ikke kunde andet end til
træde Justitsministerens Mening om, at her ikke nogen Benaadning
bør finde Sted; og i Overensstemmelse hermed resolverede derfor Hans
Majestæt allerhøist, at den Ane Cathrine Andersdatter eller Andersen
ved Høiesterets Dom af 25de October d.A. for Barnemord idømte Straf
af at miste sin Hals og hendes Hoved at sættes paa en Stage bliver
at fuldbyrde, dog at Hovedet ikke sættes paa en Stage.
Sluttelig refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Afbetalingen af den det svanenskjoldske
Fideicommis paahvilende Gjæld til Statskassen, hvori indstilles:
1) At Afdragene paa den Gjæld til Statskassen, stor til Rest 4.300
Rd., som i Henhold til en af senere afdøde Commandeurcapitain
M. C. Miihlensteth under 30te December 1834 udstedt Obligation
samt allerhøieste Resolution af 4de Januar 1854 paahviler det
svanenskjoldske Fideicommisses Eiendele, Ourø Lands Kirke m.v.,
hvilken Gjæld hidtil har været prioriteret i samme næstefter en
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Fideicommiskapital paa 2500 Rd., men fremtidigt erholder lste Pri
oritet, allernaadigst maa fastsættes til 200 Rd. aarligt, hvoraf
Halvdelen erlægges i hver Omslags termin, lste Gang i Juni Termin
1862; og
2) At Afdragenes rigtige Erlæggelse legitimeres for Justitsministeriet
ved Udløbet af hver Termin.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst samtlige Indstillinger.
Finantsministeren [Fenger] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende en i Christiansted paa St. Croix den 28de August
1861 afsagt Krigsretsdom, hvorved Menig af den dansk-vestindiske
Hærstyrkes lste Compagni, No. 95, Peter Christensen Rostedmark, for
2de Gange begaaet simpel Desertion, Tyveri, Bedrageri samt ulovligt
Salg af sine Munderingsstykker er tilfunden Straf af Forbedringshusarbeide i 4 Aar, foruden Erstatning til Forskjellige.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at resolvere, at den forelagte Udskrift af Krigsretsdom
men forsynes med følgende allerhøieste Paategning: >Vi ville allernaa
digst, at den tiltalte, Menig af den vestindiske Hærstyrke, Peter Chri
stensen Rostedmark, idømte Straf nedsættes til Forbedringshusarbeide i 3 Aar.
Fremdeles refererede Finantsministeren [Fenger] en allerunder
danigst Forestilling angaaende Planerne for det 115de og 116de Kon
gelige kjøbenhavnske Klasselotteri i Aarene 1862 og 1863, idet han
indstillede, at Planen for indeværende Aars Lotteri, med Tilføielse af
ovenantydede ved Bestemmelserne i § 57 i Lov af 19de Februar d.A.
om Brugen af stemplet Papir begrundede Clausul, maa allernaadigst
approberes til at gjælde ogsaa for det 115de Kongelige kjøbenhavnske
Klasselotteri i Aaret 1862 og det 116de Lotteri i Aaret 1863, med For
behold af endelig Bekræftelse ved Statsbudgettet, samt at Finantsmi
nisteriet bemyndiges til at lade Planen offentliggjøre og Lodsedlerne
udgive paa sædvanlig Maade.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Videre referere Finantsministeren [Fenger] en allerunderdanigst
Forestilling angaaende Forandring af den Slagtermester J. M. Villain
idømte Straf.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at den Slagtermester Jean Marie Villain af St. Thomas for
det af ham udviste Forhold ved imod de gjældende Bestemmelser,
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navnlig Plakaten af 31te Marts 1819 § 9, at have forsømt Anmeldelse
af et i hans Hus indtruffet Koppetilfælde, ved den Kongelige Vest
indiske Landsoverrets Dom af 5le August 1861 idømte Straf af 48
Timers Fængsel paa Vand og Brød forandres til en Mulkt af 25 vest
indiske Daler.
Sluttelig refererede Finantsministeren [Fenger] en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Udnævnelsen af tvende Medlemmer af
Rigsraadet, idet han indstillede, at det maatte behage Deres Majestæt
allernaadigst at udnævne Geheimeconferenlsraad Adam Gottlob Greve
Moltke-Hvidtfeldt til Stamhuset Moltkenborg, Storkors af Dannebrogen
og Dannebrogsmand samt Direktør for Skibbyggeriet ved Marinen,
Fabrikmester ved Orlogsværftet, Otto Frederik Suenson, Commandeur
af Dannebrogen og Dannebrogsmand til at indtræde som Medlemmer
af Rigsraadet.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Indenrigsministeren [Lehmann] refererede en allerunderdanigst
Forestilling om Enerets-Bevilling for James Wyllie.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede Hans Majestæt al
lernaadigst at forunde James Wyllie i London 5 Aars Eneret til i det
danske Monarki, med Undtagelse af Bilandene Island og Færøerne
samt de danske Kolonier, at forfærdige og lade forfærdige de af ham
beskrevne Maskiner til Afskalning og Rensning af Ris og andre Korn
sorter.
Fremdeles refererede Indenrigsministeren [Lehmann] en allerun
derdanigst Forestilling om Enerets Bevilling for Augustin Castelloi.
Overensstemmende med Indstillingen behagede Hans Majestæt al
lernaadigst at bifalde, at der forundes Augustin Castelloi i Saragossa
5 Aars Eneret til i det danske Monarki, med Undtagelse af Bilandene
Island og Færøerne samt de danske Kolonier, at forfærdige og lade
forfærdige den af ham angivne Indretning af Bremser for Jernbane
tog.
Videre refererede Indenrigsministeren [Lehmann] en allerunder
danigst Forestilling om Enerets Bevilling for Edmund Smith.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede Hans Majestæt al
lernaadigst at forunde Edmund Smith af Hamborg 5 Aars Eneret til
i det danske Monarki, med Undtagelse af Bilandene Island og Fær
øerne samt de danske Kolonier, at forfærdige eller lade forfærdige de
af ham angivne Gasmaalere med 2 Flydere, en, der lukker og aab-
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ner Tilstrømningsrøret, og en anden, der fører til Udstrømningsrøret.
Indenrigsministeren [Lehmann] refererede dernæst en allerunder
danigst Forestilling om Enerets-Bevilling for Fabrikanterne Schäffer
& Budenberg.
Overensstemmende med Indstillingen behagede Hans Majestæt al
lernaadigst at forunde Fabrikanterne Schäffer & Budenberg i BuckenMagdeburg i Preussen 5 Aars Eneret til i det danske Monarki, med
Undtagelse af Bilandene Island og Færøerne samt de danske Koloni
er, at forfærdige og lade forfærdige den af dem angivne Ventil til Re
gulering og Reducering af Trykket af Vædsker og af spændte Dampe
eller Luftarter.
Indenrigsministeren [Lehmann] refererede en allerunderdanigst
Forestilling om Eneretsbevilling for Overmaskinmester Johan Carl
Rohrbeck.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede Hans Majestæt al
lernaadigst at forunde Johan Carl Rohrbeck i Bromberg 5 Aars Ene
ret til i det danske Monarki, med Undtagelse af Bilandene Island og
Færøerne samt de danske Kolonier, at forfærdige og lade forfærdige
den af ham angivne Hakkelseskjæremaskine.
Indenrigsministeren [Lehmann] refererede en allerunderdanigst
Forestilling om Enerets-Bevilling for A. Heegaard af Kjøbenhavn.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede Hans Majestæt al
lernaadigst at forunde Anker Heegaard her af Staden 10 Aars Eneret
til i det danske Monarki, med Undtagelse af Bilandene Island og Fær
øerne samt de danske Kolonier, at forfærdige og lade forfærdige Korn
tørringsapparater af den af ham angivne Construction.
Indenrigsministeren [Lehmann] refererede en allerunderdanigst
Forestilling angaaende Concession paa Anlæg og Drift af en Jernbane
mellem Kjøbenhavn og Helsingør m. v., idet han indstillede:
1) At Deres Majestæt, istedetfor den ved allerhøieste Resolution
af 27de Juni d.A. foreløbig approberede Linie mellem Kjøbenhavn og
Helsingør, allernaadigst vil bifalde, at den sjællandske Jernbane over
Vesterbro føres til et Punkt mellem Vester- og Nørrebro, hvor der
bliver at anlægge enten en Station alene for den nordsjællandske Ba
nes Extratog eller en fælles Centralbanegaard for samtlige de sjæl
landske Banetog, og derfra føres enten langs Ladegaardsveien eller
langs Dæmningen mellem St. Jørgensøs tvende Vandbeholdere uden
om Assistentskirkegaarden og enten vest eller øst for Lersøen til et
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Punkt ved Tuborg eller noget nord for samme i den ifølge fornævnte
allerhøieste Resolution alt endelig fastsatte Linie, samt at Deres Ma
jestæt allernaadigst vil bemyndige Indenrigsministeriet til efter For
slag fra Jernbaneselskabet at tage endelig Bestemmelse om de saa
ledes forbeholdte Alternativer samt om, hvad dermed videre staar i
Forbindelse.
2) At Deres Majestæt allernaadigst vil beslutte, at der meddeles
det sjællandske Jernbaneselskab Concession til Anlæg og Benyttelse
af den i Loven af 19de Februar d.A. omhandlede Jernbane mellem
Kjøbenhavn og Helsingør samt tillade Indenrigsministeriet at fore
lægge Deres Majestæt til Underskrift den i Overensstemmelse hermed
udfærdigede Concession; og
3) At Deres Majestæt allernaadigst vil tillade, at det Laan, det ved
ovennævnte allerhøieste Resolution af 27de Juni d.A. blev tilladt Jern
baneselskabet at optage til det omhandlede Anlæg og til Indfrielse af
det ældre af Selskabet optagne Prioritetslaan, maa forøges til et no
minelt Beløb af 4^2 Million Rigsdaler, dog paa Vilkaar, at intet Be
løb optages, og at ingen Partialobligationer udstedes udover 4 Millio
ner uden Indenrigsministeriets specielle Samtykke.
Hans Majestæt bifaldt samtlige disse Indstillinger.
Indenrigsministeren [Lehmann] refererede derefter tvende aller
underdanigste Forestillinger, hvorved resp. forelægges følgende to af
Rigsdagen vedtagne Love.
1) Lov angaaende Anvisning af Qvarterer med Enmandssenge til det
i Garnisonsbyerne indqvarterede Mandskab.
2) Lov om Fritagelse for Brug af stemplet Papir til de Obligationer,
som af det sjællandske Jernbaneselskab udstedes for et Prioritets
laan, der agtes oplaget i Anledning af Anlæget af en Jernbane
mellem Kjøbenhavn og Helsingør samt til Transporter af disse
Obligationer.
Overensstemmende med Indstillingerne bleve begge disse to Love
allerhøiest stadfæstede af Hans Majestæt.
Sluttelig refererede Indenrigsministeren [Lehmann] en allerun
derdanigst Forestilling angaaende Anvendelse af den Øen Bornholm
ifølge Loven af 7de Februar 1851 § 5 tilkommende Godtgjørelse for
Tabet af den samme tidligere indrømmede Frihed for Brændevinsbe
skatning.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at resolvere :
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1) At de Kapitalbeløb af ialt 230.424 Rd., der i Henhold til Be
stemmelserne i Lov af 7de Februar 1851 § 5, successive i 10 Aar
fra 1ste April 1851 at regne, ere tilfaldne Bornholm i Erstatning for
Tabet af den Øen tidligere indrømmede Fritagelse for Brændevinsbe
skatning, og som i Henhold til allerhøieste Resolution af 5te Mai 1852
ere opsamlede i en Fond under Benævnelse af »Bornholms Amts Communefond«, indtil videre blive at bevare uformindskede.
2) At bemeldte »Bornholms Amts Communefond« fremdeles som
hidtil bliver under Bestyrelse af Bornholms Amtsraad, der har at for
anstalte Fondens Midler udsatte mod anordningsmæssig Sikkerhed el
ler udlaante Øens Communer til offentlige Arbeiders Fremme.
3) At de aarlige Renter af Fondens Kapitalbeløb fra den 1ste April
1862 at regne under Amtsraadets Bestyrelse indtil videre blive at an
vende til fortsat Grundforbedring af Øens Landeveie samt, efter nær
mere dertil erhvervet ministeriel Approbation, som Bidrag til Anlæg
af en elektrisk Telegraf, hvorved Øen sættes i Forbindelse med det
øvrige Rige, samt
4) At Indenrigsministeriet bemyndiges til, naar Grundforbedrin
gen af Øens Landeveie er tilendebragt eller andet med Bestemmelsen i
Lov af 7de Februar 1851 § 5 stemmende Formaal paavises, efter
Amtsraadets Indstilling at approbere saadan Anvendelse af disse Ren
ter.
Hans Majestæt hævede derpaa Geheime-Statsraads-Mødet.

J. Liebe.

Møde i geheimestatsrådet mandag d. 23. december 1861.
Aar 1861, Mandagen den 23de December, var det Geheime-Stats
raad forsamlet paa Jægerspris Slot under Hans Majestæt Kongens al
lerhøieste Præsidium.
Udenrigsminsteren [Hall] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling, hvori han androg paa allerhøieste Bemyndigelse til i Overens
stemmelse med de i Forestillingen nævnte Træk at besvare de under
10de d.M. af Kabinetterne i Berlin og Wien afgivne Svar paa de fra
den Kongelige Regjering afgaaede Forslag i den holsten-lauenborgske
Forfatningssag.
Efterat Hans Majestæt Kongen havde udtalt som sin uforgribelige
Mening, at alle Concessioner nytte til intet, og derfor maatte være
22
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fuldkommen af den Anskuelse, at Svar-Depecherne fra Berlin og
Wien maa paa det bestemteste afvises, bemyndigede Hans Majestæt
Udenrigsministeren til at besvare disse overensstemmende med de i
den refererede Forestilling fremsatte Træk, saaledes at Svaret bliver
fast og bestemt.
Krigsministeren. [Thestrup] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende en ved 20de Infanteri-Bataillon d. 24de f.M. afsagt
Krigsretsdom, hvorved Menig af 2den Klasse af Bataillonens 2det Compagni No. 80 Niels Peter Jakobsen for 2den Gang begaaet Desertion
og 3die Gang begaaet Bedrageri og Tyveri er anset med Straf af 5
Aars Forbedringshusarbeide, samt tilpligtet af den Formue, han eier
eller herefter eiende vorder, til ovennævnte Compagni at udrede den
Sum, 5 Rd. 60 Sk., som er medgaaet til hans Anholdelse og Opbringelse, samt det Beløb, hvormed Compagniet maa tilsvare Armeens In
tendantur Anskaffelsen af en ny Infanterisabel med Skede og en hvid
Lærredstrøie.
I Overensstemmelse med Krigsministerens Indstilling behagede
Hans Majestæt allernaadigst at resolvere, at der paa Krigsretsdommen
tegnes følgende allerhøieste Resolution: »Krigsretsdommen vorder
herved stadfæstet, dog saaledes at den tiltalte paalagte Erstatning
for en hvid Lærredstrøie under denne Sag bortfalder.«
Krigsministeren [Thestrup] gav derefter en kort Udsigt over vort
Krigsberedskab tillands.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Anders Rasmussen og Ras
mus Hansen, idet han indstillede, at det maatte behage Deres Maje
stæt allernaadigst at eftergive Anders Rasmussen og Rasmus Hansen,
ogsaa kaldet Gramboe de dem ved Høiesterets Dom af 23de October
d.A., førstnævnte for Falsk og sidstnævnte for Meddelagtighed heri
samt for Tyveri, idømte Straffe af respektive 8 Maaneders og 1 Aars
Forbedringshusarbeide, imod at førstnævnte hensættes i simpelt
Fængsel i 60 Dage og sidstnævnte i Fængsel paa Vand og Brød i 6
Gange 5 Dage.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede dernæst en allerunderda
nigst Forestilling om, at Tiltale mod Peder Pedersen maa bortfalde.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at Tiltale for Tyveri mod Drengen Peder Pedersen eller Fre-
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deriksen af Nyborg bortfalder, mod at han anbringes i en Opdragel
sesanstalt for moralsk fordærvede Børn.
Fremdeles refererdé Justitsministeren. [Casse] en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Livsstrafs Eftergivelse for Søren Chri
stian Christensen.
Overensstemmende med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
at eftergive Søren Christian Christensen den ham ved Høiesterets Dom
af 14de f. M. for attenteret Giftmord paa sin Hustru samt for Hor og
Tyveri tilfundne Straf af at have sit Liv forbrudt, mod at han hen
sættes til Tugthusarbeide paa Livstid.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om, at der maa meddeles Materialkudsk Niels Jørgensen
Bevilling til at adoptere Karen Maria Charlotte Svendsen.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at tillade Materialkudsk Niels Jørgensen af Brede at
adoptere en af hans Hustru Christine, født Svendsen forinden deres
Ægteskab den 15de Mai 1847 født uægte Datter, Karen Maria Char
lotte Svendsen, saaledes at hun bærer hans Navn og tager Arv efter
ham, dog at dennes Størrelse ikke overstiger, hvad Adoptivfaderen
efter den gjældende Lovgivning ved en testamentarisk Disposition
gyldigen kunde tillægge det nævnte Barn.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Meddelelse af visse Begunstigelser for en Spare
kasse, der agtes oprettet for Kjerteminde Kjøbstad og Omegn.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at de Kapitaler, som indsættes i den Spare- og Laanekasse,
der agtes oprettet for Kjerteminde Kjøbstad og Omegn, fritages for
Arrest og Beslag.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling, om at Johanne Marie Olsen maa fritages for Tiltale.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at Johanne Marie Olsen af Holbæk fritages for at sættes un
der Tiltale for det hende under et inden Holbæk Kjøbstads Politiret
optaget Forhør overbeviste bedragelige Forhold.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Sadelmagersvend Mads Sø
rensen, idet han indstillede, at Sadelmagersvend Mads Sørensen af
Heltborg allernaadigst maa eftergives den ham ved den Kongelige Vi-
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borgske Landsoverrets Dom af 29de Juli d.A. for Fornærmelser mod
en Sogneforstander, i Henhold til Forordningen 4de October 1833 §
16 og Lovgivningens Analogi idømte Straf af Fængsel paa Vand og
Brød i 2 Gange 5 Dage, mod at han til Thisted Amts Fattigkasse er
lægger en Mulkt af 25 Rd.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Løsgængeri eller Betleri
dømte Forbrydere.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at eftergive Straffanger ne Christian Andersen Ambjørn,
Anders Rasmussen og Poul Christian Ørneberg den resterende Del af
de dem idømte Straffe.
Videre refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderdanigst
Forestilling angaaende Strafformildelse for Arrestantinden Maren
Augusta Andersdatter, hvori indstilles, at den Arrestantinden Maren
Augusta Andersdatter eller Andersen ved Høiesterets Dom af 18de
f.M. for at have født i Dølgsmaal og udvist uforsvarlig Omgang med
Fosteret efter dets Fødsel ifundne Straf af et Aars Forbedringshus
arbeide allernaadigst maa blive hende eftergiven, mod at hun hensæt
tes i Fængsel paa Vand og Brød i 6 Gange 5 Dage.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Sluttelig refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderda
nigst Forestilling om F. J. Carlsens Løsladelse af Straffeanstalten.
Overensstemmende med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at eftergive den i Straffeanstalten paa Christianshavn
hensiddende Forbedringshusfange Frederik Julius Carlsen den tilbagestaaende Del af den ham ved Høiesterets Dom af 27de October 1859
for 3die Gang begaaet Tyveri i Medfør af Forordningen Ilte April
1840 § 15 ifundne Straf af Forbedringshusarbeide i 4 Aar.
Finantsministeren [Fenger] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende allerhøieste Tilladelse for Finantsministeriet til i
Henhold til Kasseanordningerne at maatte indlede Retsforfølgning
imod en utro Kasseembedsmand.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at bifalde, at Toldcontroleur i Kjøbenhavn, Kammer
assessor Johan Thorbjørn Bayer, under de sædvanlige Vilkaar sus
penderes fra bemeldte hans Embede, samt at der foranlediges indledet
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justi tiel Retsforfølgning imod ham i Overensstemmelse med Kassefor
ordningerne af 8de Juli 1840 og de sig dertil sluttende Bestemmelser
til Forbrydelse af det af ham nu beklædte Embede og til Ikjendelse
af den Straf, som Lovgivningen iøvrigt maatte fastsætte for de af
ham begaaede Forseelser.
Indenrigsministeren [Lehmann] refererede en allerunderdanigst
Forestilling om Enerets-Bevilling for Møller E. C. Holm.
Overensstemmende med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at forunde Møller Eiler Conrad Holm af Kornerup Lille
Mølle i Kjøbenhavns Amt 10 Aars Eneret til i det danske Monarki,
med Undtagelse af Bilandene Island og Færøerne samt de danske Ko
lonier, at forfærdige eller lade forfærdige Skalqværne af saadan Ind
retning, at de passe sig selv, paa den af ham angivne Maade.
Indenrigsministeren [Lehmann] refererede derefter 3 allerunder
danigste Forestillinger, hvorved respektive følgende tre af Rigsdagen
vedtagne Love forelægges, nemlig :
1) Lov angaaende Forandring i Bygningsafgiften m.v. af Lofts- og
Kjælderrum i Staden Kjøbenhavn og dens udenbys Qvarterer.
2) Lov angaaende de communale Valg i Frederiksberg, Frederiksværk,
Silkeborg, Løgstør og Nørresundby.
3) Lov vedkommende Sammensætteisen af de ved Forordningen 5te
Marts 1845 §§ 5 og 19 anordnede Commissioner, forsaavidt an
gaar Anlæg af Jernbaner i Kjøbenhavn eller paa dens Grund.
I Overensstemmelse med Indstillingerne bleve alle disse tre Love
allerhøist stadfæstede af Hans Majestæt.
Hans Majestæt hævede derpaa Geheime-Statsraads-Mødet.
J. Liebe.

Møde i geheimestatsrådet torsdag d. 23. januar 1862.
Aar 1862, Torsdagen den 23de Januar, var det Geheime-Statsraad
forsamlet paa Fredensborg Slot under Hans Majestæt Kongens allerhøieste Præsidium.
Conseilspræsidenten [Hall] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende Bemyndigelse til at aabne Rigsraadets 4de ordent
lige Samling og at meddele Rigsraadet det Forestillingen vedlagte
allerhøieste Budskab.
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Hans Majestæt Kongen behagede allernaadigst at meddele Conseils
præsidenten den begjærte Bemyndigelse og i det Øiemed at forsyne
de ved den refererede Forestilling forelagte Udfærdigelser med aller
høieste Underskrift.
Conseilspræsidenten [Hall] refererede dernæst en allerunderda
nigst Forestilling, hvorved forelægges Udkast til Forfatningslov inde
holdende en nærmere Bestemmelse af Forfatningsloven af 2den Oc
tober 1855 § 37.
Hans Kgl. Høihed Prindsen af Danmark bemærkede, at den
gang man i 1858 satte Fælledsforfatningen ud af Kraft for Holstens
Vedkommende, forandrede man dog ikke derfor Tallet i § 37, og han
saa ikke, naar Meningen havde været, at det skulde forandres, hvor
for det da ikke strax blev forandret.
Conseilspræsidenten [Hall] maatte hertil erindre, at dengang
kunde man endnu ikke opgive Haabet om en Tilslutning igjen af Hol
sten til Fælledsforfatningen, og det stod som noget aldeles proviso
risk, at det hele Medlemsantal for Rigsraadet var indskrænket. Nu
derimod er Haabet om, at der skal komme en Tilslutning af Holsten
til en hele Monarkiet omfattende constitutionel Fælledsrepræsenta
tion i Virkeligheden ikke tilstede, efterat de holstenske Stænder saa
bestemt have forkastet enhver Tanke om en saadan Tilslutning, og
Ministeriet har derfor antaget det for absolut nødvendigt, at Tallet i
§ 37 af Fælledsforfatningen forandres i Overensstemmelse med g’ens
sande Mening.
Hans Majestæt Kongen behagede derefter allernaadigst at appro
bere det foreliggende Lovudkast til Forelæggelse for det nu sammen
trædende Rigsraad.
Fremdeles refererede Conseilspræsidenten [Hall] en allerunder
danigst Forestilling, hvorved forelægges Udkast til Forfatningslov inde
holdende nogle Forandringer og Tillæg til Forfatningsloven af 2den
October 1855.
Hans Majestæt Kongen yttrede, at Allerhøistsamme havde havt me
gen Betænkelighed ved at gaa ind paa at give Valget af Rigsraadets
Præsident og Vicepræsident fra sig, men at Allerhøistsamme imidler
tid, da alle de andre repræsentative Forsamlinger i Monarkiet selv
vælge deres Præsident og Vicepræsident, ikke skulde fastholde den
Ret, der i saa Henseende er tillagt Kongen for Rigsraadets Vedkom
mende.
Hans Kgl. Høihed Prindsen af Danmark bemærkede, at han vilde
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fraraade, at Kongen opgiver Retten til selv at vælge Præsident
og Vicepræsident i Rigsraadet, da Hans Majestæt nu engang har den
Ret. Hans Kongelige Høihed saa ikke, hvorfor Hans Majestæt skulde
opgive det Prærogativ, som i saa Henseende var ham forbeholdt; alle
havde været tilfredse med, at Valget havde været overladt til Hans
Majestæt, og der var jo ogsaa den Forskjel mellem Rigsraadet og de
andre repræsentative Forsamlinger i Monarkiet, at Rigsraadet er for
det hele, de andre Forsamlinger derimod kun Provindsial-Forsamlinger. Hans Kongelige Høihed maatte saaledes stemme imod, at der
sker nogen Forandring i den paagjældende Henseende.
Hans Kgl. Høihed Arveprindsen troede ligeledes, at det er bedre,
at Kongen vedbliver, som hidtil, selv at udnævne Rigsraadets Præ
sident og Vicepræsident og maatte saaledes med Prindsen af Dan
mark stemme imod, at der gjøres nogen Forandring heri.
Conseilspræsidenten [Hall] maatte bemærke, at det ikke var af
Hensyn til noget Prærogativ for Kongen, at den omhandlede Ret var
bleven forbeholdt Hans Majestæt, da Fælledsforfatningslovcn blev gi
ven; man fandt ogsaa allerede dengang, at det var en meget naturlig
Ret for Rigsraadet selv at vælge sin Præsident og Vicepræsident, men
man troede, at det af Hensyn til de holstenske Medlemmer af Rigs
raadet ikke vilde være ønskeligt, straks ved Rigsraadets Begyndelse,
da de forskjellige Nationaliteter maaske stode skarpt mod hinanden,
at kaste det Spørgsmaal om Valget af Præsident og Vicepræsident ind
i Forsamlingen, og det var kun for at undgaa den Ubehagelighed, som
der saaledes kunde være Grund til at frygte for, at det blev bestemt,
at Kongen skulde udnævne Præsidenten og Vicepræsidenten. Heller
ikke kan det siges, at alle have været tilfredse med, at Tingen blev
saaledes ordnet; tvertimod yttrede der sig straks Ønsker om, at Rigs
raadet maatte faa Ret til selv at foretage disse Valg, og der forekom
ham heller ikke at være Grund til mindste Frygt og Fare ved nu at
overlade Rigsraadet selv Valget. De andre repræsentative Forsamlin
ger i Monarkiet have allerede alle den samme Ret, og der er dog under
alle Omstændigheder, naar der skulde være Tale om Frygt for Mis
brug, efter Rigsraadets hele Sammensætning langt mindre Sandsyn
lighed for, at saadant Misbrug skulde finde Sted i denne Forsamling,
der har kongevalgte Medlemmer, end i de andre Forsamlinger. Det er,
efter Ministeriets Opfatning, af høieste Vigtighed at bidrage alt, hvad
der kan tjene til at give Rigsraadet den fornødne Styrke, og nu at
nægte det en Ret, som i alle constitutionelle Stater betragtes som
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noget væsentligt for en repræsentativ Forsamling, vilde være at
svække Rigsraadets Stilling og Betydning.
Efterat Deres Kgl. Høiheder Arveprindsen. og Prindsen af Dan
mark yderligere havde inhæreret deres Tidligere, skredes til Vo
tering, og stemmede da samtlige Ministre for, at det i den omdiscuterede Henseende skal forblive ved det foreliggende Udkast, hvor
efter Hans Majestæt gav sit allerhøieste Samtykke til dette og aller
naadigst, i Overensstemmelse med Conseilspræsidentens Indstilling,
approberede Udkastet til Forelæggelse for det nu sammentrædende
Rigsraad.
Udenrigsministeren [Hall] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling, hvorved forelægges Udkast til Lov angaaende Udredelse af
Vederlaget for Stader-Brunshauser Toldens Afløsning.
Overensstemmende med Indstillingen blev dette Lovudkast aller
høist approberet til Forelæggelse for det nu sammentrædende Rigs
raad.
Sluttelig refererede Udenrigsministeren [Hall] en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Udenrigsministeriets Budget for den toaarige Finantsperiode 1862-64.
I Overensstemmelse med Indstillingen approberede Hans Majestæt
allernaadigst det forelagte Budget og bifaldt derhos allernaadigst, at
det den refererede Forestilling vedlagte Udkast til Lov om Tillæg til
det foreløbige Normalbudget af 28de Februar 1856 § 10 angaaende
de til Udenrigsministeriets Ressort henhørende Udgifter for den toaarige Finantsperiode 1862-64 forelægges det nu sammentrædende
Rigsraad.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die Genehmi
gung des holsteinischen Chausseebudgets für das Finanzjahr 1862/63,
indem er beantragte :
1) Ob nicht der angeschlossene Entwurf des holsteinischen Chaussee
budgets für das Finanzjahr 1862-63 unter Vorbehalt der bei Ge
nehmigung der generellen nächstjährigen Budgets für Holstein und
für Lauenburg zu treffenden Bestimmung über das Repartitionsverhältnis der von beiden Herzogthümern gemeinschaftlich zu be
streitenden Ausgaben und unter Vorbehalt einer nach Maassgabe
des demnächst vorzulegenden Bauprojects für die Plön-Preetzer
Chaussee zu treffenden Entscheidung über den unter der Rubrik
H.2. aufzuführenden Betrag allerhöchst zu genehmigen; und
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2) Ob nicht das Ministerium allerhöchst zu autorisiren sein möchte,
den Segeberger städtischen Collégien die Zusicherung zu ertheilen,
dass ihnen, wenn sie die Pflasterung der die Neustadt-Rethforter
Chaussee nach dem desfalls verhandelten Kostenanschlag und den
näheren Anweisungen der Chausseebehörden ausführen würden,
hiezu aus dem Chausseebudget pro 1863/64 eine Beihülfe von 3000
Rt. unter der Bedingung werde bewilligt werden, dass die künftige
Unterhaltung der neuen Pflasterung von der Stadt einseitig über
nommen werde, und dass die aus dem alten Pflaster zu gewin
nenden überschüssigen Rohsteine dem Chausseewesen zufallen, so
weit sie für dasselbe zu benutzen sind.
Die beiden Anträge wurden von Seiner Majestät allerhöchst geneh
migt.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend das lauenburgische Chausseebudget pro 1862/63.
In Übereinstimmung mit dem Anträge geruheten Seine Majestät,
das der referirten Vorstellung angeschlossene Chausseebudget des
Herzogthums Lauenburg pro 1862/63 mit dem Vorbehalt einer defini
tiven Bestimmung über das Quotenverhältnis für die Repartition der
von dem Herzogthum Holstein und dem Herzogthum Lauenburg ge
meinschaftlich abzuhaltenden Ausgaben nach Maassgabe der dem
nächst festzustellenden allgemeinen Budgets für jedes der beiden Her
zogthümer allerhöchst zu genehmigen.
Ferner referirte der Minister für die Herzogthümer Holstein und
Lauenburg [Hall] eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die
Veräusserung der zu Bünzen, Amts Rendsburg, belegenen herrschaft
lichen Kornwassermühle, s.v.d.a., indem er beantragte:
1) Ob nicht die wegen Veräusserung der im Amte Rendsburg belege
nen herrschaftlichen Kornwassermühle zu Bünzen am 9ten Novem
ber v. J. abgehaltene Licitation dahin allerhöchst zu approbiren
sein möchte, dass die genannte Mühle und zwar unter Wegfall der
Hand- und Spanndienste unter den der Licitation zu Grunde ge
legten Bedingungen dem Eingesessenen Marx Jacobs in Baringstedt für die von ihm zu höchst gebotene Summe von 13.020 Rt.
eigenthümlich überlassen werde.
2) Ferner ob nicht die zwischen der Rendsburger Hausvogtei einer
und den Bevollmächtigten des Bünzener Mühlendistricts, Hufner
Claus Hinr. Sachau aus Gnutz und Hufner Jacob Reimers aus In-
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nien andererseits wegen Wegfalls der von diesem Mühlendistrict
zur Bünzener Mühle bisher geleisteten Hand- und Spanndienste vom
lsten Mai 1862 angerechnet, gegen Erlegung einer Ablösungssumme
von 400 Rt. am 30ten December v.J. abgeschlossene Vereinbarung
allerhöchst zu genehmigen sein, und
3) Ob nicht das Ministerium allergnädigst zu autorisiren sein möchte,
das zu dem Ende weiter Erforderliche zu veranlassen.
Sämmlliche Anträge wurden von Seiner Majestät allerhöchst ge
nehmigt.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die Entlass
ung der Züchtlingin Friederike Wilhelmine Johanna Südei aus Blekkendorf aus den Strafanstalten, indem er beantragte, ob nicht der
Züchtlingin Friederike Wilhelmine Johanna Südei aus Bieckendorf der
Rest der in Gemässheit allerhöchsten Rescripts vom 19ten Februar
1853 wegen begangenen Kindesmordes von ihr zu verbüssenden 10
jährigen Zuchthausstrafe aus allerhöchster Gnade zu erlassen und die
selbe nunmehr aus den Strafanstalten zu entlassen sein möchte.
Seine Majestät genehmigten allerhöchst diesen Antrag.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die Milderung
der wider die Ehefrau Christine Johanne Maria Möller, geb. Gatermann, aus Wellingsbüttel wegen Kindesmordes, Ehebruchs und Un
terschlagung beschlossenen Todesurtheils.
In Übereinstimmung mit dem Anträge geruheten Seine Majestät,
die wider die Inculpatin Christine Johanne Maria Möller, geb. Gatermann aus Wellingsbüttel, wegen Kindesmordes, Ehebruchs und Unter
schlagung von dem holstein-lauenburgischen Oberappellationsgerichte
beschlossene einfache Todesstrafe aus allerhöchster Gnade auf eine 6
jährige Zuchthausstrafe zu mildern, mit der Bestimmung jedoch,
dass diese Milderung erst nach Verkündigung des Urtheils der Incul
patin zu eröffnen sei.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend ein Gesuch
des Advocaten Wendt in Rendsburg als gerichtlich bestellten An
waltes des Schusterlehrlings Johann August Friedrich Dieckmann da
selbst, um Erlass event. Ermässigung der wider den Letzteren wegen
dritten Diebstahls erkannten zweijährigen Zuchthausstrafe.
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Übereinstimmend mit dem Anträge geruheten Seine Majestät, die
wider den Schusterlehrling Johann August Friedrich Dieckmann aus
Rendsburg, von dem Rendsburger Magistrat in Gemässheit obercriminalgerichtlichen Rescripts vom 29sten August v.J. unter dem 2ten Sep
tember dess. J. wegen dritten Diebstahls erkannte 2jährige Zucht
hausstrafe aus allerhöchster Gnade in eine 40 tägige, durch je 12
Ruthenhiebe zu Anfang und Ende der Strafhaft geschärfte Gefäng
nisstrafe bei gewöhnlicher Gefangenkost herabzusetzen.
Schliesslich referirte der Minister für die Herzogthümer Holstein
und Lauenburg [Hall] eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend
die Ermässigung der wider den Schiffer Hinrich Classen am Audeich
und den Käthner Diedrich Vietheer aus Colmar, resp. wegen Verun
treuung von Frachtgütern und Begünstigung dieses Verbrechens er
kannten resp. 2jährigen und 1jährigen Zuchthausstrafe.
In Übereinstimmung mit dem Anträge geruheten Seine Majestät,
die von dem holsteinischen Obercriminalgerichte wider den Schiffer
Hinrich Classen am Audeich wegen Unterschlagung von ihm als Schif
fer anvertrauten Frachtgütern beschlossene 2jährige Zuchthausstrafe
aus allerhöchster Gnade auf eine 5X5 tägige Gefängnisstrafe bei
Wasser und Brot, und die wider den Käthner Diedrich Vietheer wegen
Begünstigung dieses Verbrechens beschlossene 1jährige Zuchthaus
strafe auf eine 2X5 tägige Gefängnisstrafe bei Wasser und Brot her
abzusetzen, mit der Bestimmung jedoch, dass bei den Inculpaten diese
Milderung erst nach Publication des wider sie abzusprechenden Er
kenntnisses bekannt gemacht werde.
Marineministeren [Bille] refererede 5 allerunderdanigste Forestil
linger, hvorved resp. følgende 6 Lovudkast forelægges, nemlig:
1) Udkast til Lov om en Tillægspension for Emilie Carlsen, født Lautrup, Enke efter Undertøimester, Capitainlieutenant Charles Ivan
Theobald Carlsen.
2) Udkast til Lov om Udskrivningen til Søkrigstjenstcn for Aaret
1863.
3 & 4) Udkast til Lov angaaende en extraordinær Udskrivning til Sø
krigstjenesten i Aaret 1861 og Udkast til Lov om Udskrivningen
til Søkrigstjenesten for Aaret 1862.
5) Udkast til Lov om Forhøielse af de nogle Lodserier tillagte Prikkeafgifter og om en Forandring i Taxten for Karrebæksminde Lodseri.
6) Udkast til Lov om Tillæg til det foreløbige Normalbudget af 28de
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Februar 1856 i Finantsperioden 1862-64 for Marineministeriets
Vedkommende.
Overensstemende med Indstillingerne bleve samtlige disse 6 Lov
udkast allernaadigst approberede til Forelæggelse for det nu sammen
trædende Rigsraad.
Krigsministeren [Thestrup] refererede, efter allerhøieste Befaling
en af ham allerunderdanigst nedlagt Kabinets-Forestilling angaaende
en forkortet Tjenestetid for Mandskabet af Infanteriet.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at Krigsministeren maa som Forsøg med de 17 Batailloner,
der rekrutteres af Kongeriget og Hertugdømmet Slesvig, forkorte Tje
nestetiden ved Infanteriet i de 2 kommende Finantsaar og som Følge
deraf basere Udkastet til Tillægsbevillingsloven for 1862-64 paa denne
Forudsætning.
Krigsministeren [Thestrup] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende en ved Ilte Infanteri-Bataillon den 21de f.M. af
sagt Krigsretsdom, hvorved Menig af Bataillonens 1ste Compagni No.
78 Andreas Peter Christensen for Desertion, Tyveri, Bedrageri m.m.,
er tilfunden 4 Aars Forbedringshusarbeide samt tilpligtet at udrede i
Erstatning til forhenværende Menig Blæsborg 2 Rd., til Pigen Ane
Marie Petersen 56 Sk. og til Capitain af Bataillonen Licht 18 Rd.
66 Sk.
I Overensstemmelse med Krigsministerens Indstilling behagede det
Hans Majestæt allernaadigst at resolvere, at Krigsretsdommen forsy
nes med følgende allerhøieste Paategning: »Krigsrettens Dom vorder
herved stadfæstet.«
Krigsministeren [Thestrup] refererde dernæst en allerunderda
nigst Forestilling angaaende en ved Ilte Infanteri-Bataillon den 27de
f.M. afsagt Krigsretsdom, hvorved Mening af 2den Klasse af Bataillo
nens 3die Compagni No. 169 Anton Theodor Gleichmann for Tyveri og
Bedrageri er tilfunden Straf af Forbedringshusarbeide i 4 Aar.
Overenstemmende med Krigsministerens Indstilling behagede det
Hans Majestæt allernaadigst at resolvere, at Krigsretsdommen forsy
nes med følgende allerhøieste Paategning: Krigsrettens Dom vorder
herved stadfæstet.
Fremdeles refererede Krigsministeren [Thestrup] tvende allerun
derdanigste Forestillinger, hvorved resp. følgende 2 Lovudkast fore
lægges, nemlig :
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1) Udkast til Lov om Udskrivningen til Landkrigstjenesten for Aa
rene 1863 og 1864.
2) Udkast til Lov om extraordinær Pension for Enkerne efter de constituerede Materialskrivere, Premierlieutenanterne i Infanteriets
Krigsreserve S. L. H. Brøndum og S. Petersen.
Overensstemmende med Indstillingerne bleve begge disse Lovud
kast allerhøist approberede til Forelæggelse for det nu sammentræ
dende Rigsraad.
Sluttelig refererede Krigsministeren [Thestrup] en allerunderda
nigst Forestilling, hvorved forelægges Udkast til Krigsministeriets
Budget for Finantsperioden 1862/64.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at approbere de forelagte Budgetudkast resp. for Aaret
fra 1ste April 1862 til 31te Marts 1863 og fra 1ste April 1863 til 31te
Marts 1864 samt endvidere at approbere til Forelæggelse for Rigsraa
det det den refererede Forestilling hoslagte Udkast til Lov om Tillæg
for Danmark-Slesvigs Andel til det foreløbige Normalbudget af 28de
Februar 1856 i Finantsperioden 1862/64 for Krigsministeriets Ved
kommende.
Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Wolfhagen] refererede en
allerunderdanigst Forestilling angaaende Strafs Formildelse for Dagleier Peder Lassen.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at formilde den Dagleier Peder Lassen af Sønderballe
ved Gram Herreds Criminalretsdom af 23de November f.A. for Faaretyveri paa Marken idømte Straf af 8 Maaneders Arbeide i Tugthuset
til 6 Gange 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød.
Der Minister für das Herzogthum Schleswig [Wolfhagen] referirte
eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die Verwandlung der
dem Bürger und Grobbäcker Niels Wollesen Paulsen und dessen Ehe
frau Paulsen wegen geringfügiger Unterschlagung zuerkannten 3 tä
gigen Gefängnisstrafe bei Wasser und Brot in eine Geldstrafe.
Übereinstimmend mit dem Anträge geruheten Seine Majestät, die
dem Bürger und Grobbäcker Niels Wollesen Paulsen und dessen Ehe
frau Elisabeth Paulsen, geb. Landau in Flensburg mittelst eines un
term 26sten September v.J. von dem Appellationsgerichte für das Her
zogthum Schleswig bestätigten Erkenntnisses des Magistrat der Stadt
Flensburg wegen geringfügiger Unterschlagung zuerkannte 3 tägige
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Gefängnisstrafe bei Wasser und Brot aus allerhöchster Gnade in eine
Königliche und Stadtbrüche von 25 Rt. für jeden der gedachten Inculpaten zu verwandeln.
Sluttelig refererede Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Wolf
hagen] en allerunderdanigst Forestilling angaaende Anordningen af
en almindelig økonomisk Opmaaling af Hertugdømmet Slesvig, idet
han indstillede, om der ikke maatte være at anordne en økonomisk
Opmaaling af Hertugdømmet Slesvig, saaledes at den vil være at til
endebringe i Løbet af 11 Aar fra den 1ste April d.A. at regne, og om
ikke Ministeriet maatte være at bemyndige til at træffe de hertil for
nødne Foranstaltninger.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst disse Indstillinger.
Ministeren for Kirke- og Undervisningsvæsenet [Monrad] refere
rede tvende allerunderdanigste Forestillinger, hvorved følgende 2 af
Rigsdagen vedtagne Love forelægges, nemlig :
1) Lov om Lønningerne for de ved det Kongelige Blinde-Institut an
satte Lærere og Lærerinder samt øvrige Functionærer.
2) Lov om Afhændelse af den Sorø Akademi tilhørende Hovedgaard
Mørup med tilliggende Skov og Huse.
Begge disse Love bleve, i Overensstemmelse med Indstillingerne,
allerhøist stadfæstede af Hans Majestæt.
Justitsministeren [Casse] refererede 6 allerunderdanigste Fore
stillinger, hvorved forelægges resp. følgende 7 af Rigsdagen vedtagne
Love, nemlig :
1) Lov om Benyttelsen af Firmaer samt af Fuldmagter til at under
skrive per procura, m.m.
2) Lov om at Embedet som Herredsfoged i Sunds og Gudme Herreder
samt Birkedommer og Skriver i Lehns Birk fra 1ste April 1862 vil
være at lønne med fast Gage, m.v.
3 & 4) Lov om Vederlag for Contoirudgifter til Retsbetjent- og Magi
strats-Embeder og Lov om Vederlag for Contoirudgifter til nogle
Retsbetjent- og Magistrats-Embeder.
5) Lov angaaende en Omordning af Landsover- samt Hof- og Stads
rettens Skiftecommission.
6) Lov angaaende Indretningen af en Straffeanstalt paa Christians
havn for qvindelige Forbrydere og Ombygningen af det derværende
Tugt- og Forbedringshus for Mandsfanger.
7) Lov angaaende Forandring i Lov af 13de September 1855 om Ad
gang for danske Skibsførere til at forhyre fremmede Søfolk.
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I Overensstemmelse med Indstillingerne bleve samtlige disse
7 Love forsynede med Hans Majestæts allerhøieste Stadfæstelse.
Justitsministeren [Casse] refererede dernæst en allerunderdanigst
Forestilling, hvorved til allerhøieste Stadfæstelse forelægges den af
Rigsdagen vedtagne Lov angaaende forskjellige Forandringer i den
gjældende Lovgivning om Reiscpas.
Med Hensyn til, at der var indledet Forhandlinger, hvorved til
sigtes opnaaet, at de samme Lettelser i Pastvangen, som ved den fo
religgende Lov indrømmes for Kongerigets Vedkommende, ogsaa gjø
res gjældende for Hertugdømmet Slesvig og for Hertugdømmerne Hol
sten og Lauenborg, blev det, for at de paagjældende Forandringer
kunde ske samtidigt for alle Landsdele, allerhøist befalet, at, da de
nævnte Forhandlinger ventedes med det allerførste tilendebragte, nær
værende Sag vilde være at udsætte indtil da.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Livsstrafs Eftergivelse for Arrestanten Anders
Pedersen og Arrestantinden Barthe Kirstine Andersen, hvori indstil
les, at den Arrestanten Anders Pedersen og Arrestantinden Barthe
Kirstine Andersen ved Høiesterets Dom af 5te December f.A. for
Blodskam, i Henhold til D.L. 6-13-14 idømte Livsstraf allernaadigst
maa eftergives dem, imod at Anders Pedersen hensættes til Tugthus
arbeide i 8 Aar og Barthe Kirstine Andersen til Forbedringshusar
beide i 1 Aar, og at det paalægges de paagjældende efter udstaaet
Straffetid ikke at tage Ophold i en nærmere Afstand fra hinanden
end fire Mil.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Fremdeles refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Livsstrafs Eftergivelse for Søren Christi
an Jensen Huus og Karen Sørensdatter, hvori indstilles, at det maatte
behage Deres Majestæt allernaadigst at eftergive Søren Christian Jen
sen Huus og Karen Sørensdatter den dem ved Høiesterets Dom af
16de f.M. for begaaet Blodskam, i Henhold til Lovens 6-13-14, idømte
Livsstraf, mod at de hensættes til Forbedringshusarbeide hver i 1 Aar,
og at det derhos paalægges dem efter udstaaet Straf ikke at tage
Ophold nærmere ved hinanden end en Afstand af fire Mil.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Th. A. Axelterp.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede Hans Majestæt al-
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lernaadigst at nedsætte den Thomas Andersen Axelterp ved Høieste
rets Dom af 23de f.M. for 3die Gang begaaet Tyveri, i Henhold til
Forordningen lite April 1840 § 15 tilfundne Straf af Forbedrings
husarbeide i 4 Aar til lige Arbeide i 2 Aar.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafs Eftergivelse for Tjenestedreng Christian
Nielsen.
Overensstemmende med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at eftergive Tjenestedreng Christian Nielsen af Østerhassing den ham ved Kjær Herreds Extrarets Dom af 19de October
f.A. for begaaet Tyveri, i Henhold til Forordn. Ilte April 1840 § 29,
idømte Straf af Fængsel paa sædvanlig Fangekost i 20 Dage.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Althingets allerunderdanigste Petition om et
Pengelaan af den saakaldte islandske Collect for at afhjælpe Følgerne
af Uaar m.m., idet han indstillede :
1) At det maatte behage Deres Majestæt allernaadigst at approbere
indbemeldte af Justitsministeriet trufne Foranstaltninger; og
2) At der i den allernaadigste Bekjendtgjørelse, der i sin Tid vil være
at udfærdige til Althinget angaaende Resultaterne af de under dets
Møde i Aaret 1861 afgivne allerunderdanigste Betænkninger og øv
rige indgivne Andragender, maa gives Thinget Besked i Overens
stemmelse med Foranstaaende.
Begge disse Indstillinger bleve allernaadigst bifaldte af Hans Maje
stæt.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Tilladelse for Gaardmand N. Andersen til at ind
gaa Ægteskab med Inger Marie Pedersdatter.
Overensstemmende med Indstillingen behagede Hans Majestæt al
lernaadigst at tillade, at Gaardmand Niels Andersen af Nørre Vraa
under Hjørring Amt maa indgaa nyt Ægteskab med Inger Marie Pe
dersdatter, med hvem han har forset sig, medens hans nu afdøde Hu
stru Ane Margrethe Jensdatter levede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om, at der maa meddeles Cancellist under Finantsministe
riet Vilhelm Thellemann Bevilling til at adoptere Johan Christian Safilius Eilersen og Charles Schafinius Eilersen.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Maje-
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stæt allernaadigst at tillade Cancellist under Finantsministeriet Vil
helm Thellemann at adoptere tvende af hans Hustru Emma Elisabeth
født Nissen, i hendes tidligere Ægteskab med Seilmager-Arbeidsmand
i Søetaten Christian Eilersen henholdsvis den 14de December 1849 og
den 10de Juni 1851 fødte Sønner ved Navn Johan Christian Safilius
Eilersen og Charles Schafinius Eilersen, saaledes at de bære hans
Navn og tage Arv efter ham, dog at Arvens Størrelse ikke overstiger,
hvad Adoptivfaderen efter den gjældende Lovgivning ved en testamen
tarisk Disposition gyldigt kunde tillægge de nævnte Børn.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om Eftergivelse af den Frederik Vilhelm Jørgensen for Over
trædelse af Værnepligtslovgivningen idømte Straf, hvori indstilles, at
det maatte behage Deres Majestæt allernaadigst at eftergive Værne
pligtig af Staden Kjøbenhavns Lægdsrulle No. L. 505, Frederik Vil
helm Jørgensen, den ham ved Kjøbenhavns Criminal- og Politirets
Dom af 12te November f.A. ifundne Straf, nemlig for Overtrædelse
af Lov af 12te Februar 1849 § 9, sammenholdt med Lov af 2den
Marts f.A. § 49 at erlægge til Statskassen en Bøde af 4 Rd. og for
Overtrædelse af førstnævnte Lovs § 25, 3die Afsnit, sammenholdt
med sidstnævnte Lovs § 18, 3die Afsnit, at hensættes i simpelt Fæng
sel i 14 Dage.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om Bevilling for Hattemagermester V. L. Lund og Hustru til
at adoptere Nicoline Christophine Bolette Petersen, hvori indstilles, at
det allernaadigst maa tillades Hattemagermester Vilhelm Laurentius
Lund heraf Staden at adoptere en af hans Hustru Amalie Henriette
født Petersen forinden deres Ægteskab den 6te Mai 1852 født uægte
Datter, Nicoline Christophine Bolette Petersen, saaledes at hun bærer
hans Navn og tager Arv efter ham, dog at dennes Størrelse ikke over
stiger, hvad han efter den gjældende Lovgivning ved en testamenta
risk Disposition gyldigen kunde tillægge hende.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Bevilling for Kjøbmand Chr. C. F. Hansen til at
adoptere Ludvig Carl Christian Frisinette.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at det tillades Kjøbmand Chr. C. F. Hansen af Stubbekjø23
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bing at adoptere det af hans Hustru Caroline Vilhelmine Frisinette
forinden hendes Ægteskab fødte uægte Barn Ludvig Carl Christian
Frisinette, saaledes at dette bærer hans Navn og tager Arv efter ham,
dog at dennes Størrelse ikke overstiger, hvad Adoptivfaderen i Hen
hold til den gjældende Lovgivning ved en testamentarisk Disposition
rettelig kunde tillægge det.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om Tilladelse for Besidderen af Stamhuset Stensballegaard
til paa Stamhusets Aktiver at optage et Laan af 6.500 Rd., hvori indstillles, at Besidderen af Stamhuset Stensballegaard i Nørrejylland
Baron Frederik Siegfried Kragh-Juell-Wind-Arenfeldt til Bestridelse
af Omkostningerne ved en Hovedreparation af de under Stamhuset
hørende Ørritslev og Nebel Kirker maa paa Stamhusets Aktiver op
tage et Laan af 6.500 Rd., paa Vilkaar :
1) At Laanet afdrages med 1000 Rd. i hver Juni Termin, første Gang
i Juni Termin d.A.
2) At Besidderen efter Udløbet af hver Juni Termin godtgjør for Ju
stitsministeriet, at det fastsatte Afdrag har fundet Sted, og
3) At det i sin Tid ved Attest fra tvende paalidelige og sagkyndige
Mænd godtgjøres for Ministeriet, at den omhandlede Hovedrepara
tion er forsvarlig udført.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst samtlige Indstillinger.
Sluttelig refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Althingets Petition om, at sidste Mem
brum af § 43 i Forordningen 8de Marts 1843 angaaende Indretning
af en særlig raadgivende Forsamling for Island maa blive ophævet.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst:
1) At den i Forordningen 8de Marts 1843 angaaende Indretningen af
en særlig raadgivende Forsamling for Island § 43, sidste Passus
befalede Indsendelse af en dansk Oversættelse af Althingets For
handlingsprotokoller for Aaret 1861 og Fremtiden bortfalder, mod
at denne Oversættelse af Justitsministeriet foranstaltes udført
heri Staden, saaledes at de dertil medgaaende Omkostninger re
funderes Statskassen paa samme Maade som de øvrige Udgifter i
Anledning af Althinget, og
2) At der gives det næst sammentrædende Althing Besked i Overens
stemmelse hermed.
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Finantsministeren [Fenger] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om, at det maa paalægges Direktionen for Livrente- og For
sørgelsesanstalten af 1842 samt for Livsforsikkringsanstalten i Kjø
benhavn at afgive Betænkning over Planer for Forsørgelses- og Under
støttelsesselskaber.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at det paalægges Direktionen for Livrente- og Forsørgelses
anstalten af 1842 samt for Livsforsikkringsanstalten i Kjøbenhavn
paa Begjæring af offentlige Autoriteter eller Private i hele Monarkiet
at afgive Betænkning over Planer for Forsørgelses- og Understøttel
sesselskaber samt Forandringer i deslige Planer.
Finantsministeren [Fenger] refererede dernæst en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Salget af Kiding Hovedgaard m.v., hvori
indstilles, at den Statskassen tilhørende Hovedgaard Kiding samt
Fredskovene Kiding Tyk og Trælskoven i Aabenraa Amt maa over
drages Besidderen af Baronierne Guldborgland og Lehn, Kammerherre
Baron Rosenørn-Lehn for en Kjøbesum af 270.000 Rd. og iøvrigt paa
de ham af Ministeriet foreløbig meddelte Vilkaar.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Finantsministeren [Fenger] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling om en foreløbig Bestemmelse af det nuværende Skovriderem
bede for Falsters Skovdistrikt til et Skovriderembede af 2den Klasse,
m.m., idet han indstillede, at Finantsministeriet bemyndiges til frem
tidigt, naar et Skovriderembede bliver ledigt, at bekjendtgjøre Vacancen som for et Skovriderembede enten af 1ste eller 2den Klasse, og
at navnlig det nu ledige Skovriderembede for Falsters Skovdistrikt
foreløbig bestemmes til et Skovriderembede af 2den Klasse.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Finantsministeren [Fenger] refererede derefter en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Udnævnelsen af en Præsident og en Vicepra sident i Rigsraadet under dets ordentlige Samling i Aaret 1862.
1 Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at udnævne Conferentsraad, Dr. phil. Johan Nicolai
Madvig, Storkors af Dannebrogen, Professor ved Kjøbenhavns Univer
sitet og Undervisningsinspecteur ved de lærde Skoler i Kongeriget,
til Præsident og Kammerherre Ulrich Adolph v. Holstein, Ridder af
Dannebrogen, Amtmand for Gottorp og Hütten Amter, til Vicepræsi
dent under Rigsraadets forestaaende ordentlige Samling.
23*
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Finantsministeren [Fenger] refererede derpaa en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Stadfæstelse af Finantsloven for Finants
aaret 1862/63.
Overensstemmende med Indstillingen blev den af Rigsdagen ved
tagne Finantslov for Finantsaaret fra den lste April 1862 til den 31te
Marts 1863 allerhøist stadfæstet af Hans Majestæt.
Finantsministeren [Fenger] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende foreløbig allerhøieste Approbation paa Finansmi
nisteriets Administrations-Budgetter for Finantsaarene 1862/63 og
1863/64.
I Overensstemmelse med Indstillingen bleve de allerunderdanigst
forelagte Budgetudkast forsynede med foreløbig allerhøieste Appro
bation.
Den næste Sag, der stod for Tour til Foretagelse, var en aller
underdanigst Forestilling om Forelæggelse for Rigsraadet af Udkast
til Lov om Apanage for Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Fre
derik Vilhelm Carl til Danmark.
Denne Sag befalede imidlertid Hans Majestæt udsat indtil nær
mere Allerhøieste Bestemmelse.
Finantsministeren [Fenger] refererede dernæst 20 allerunderda
nigste Forestillinger, hvorved respective følgende 20 Lovudkast fore
lægges, nemlig:
1) Udkast til Lov om extraordinær Pension for forhenværende Bygningsconducteur og constitueret Bygningsinspecteur Carl August
Møller.
2) Udkast til Lov om extraordinær Pension for forhenværende Skov
rider og constitueret Overførster, Etatsraad Johan Gotlieb Müller.
3) Udkast til Lov angaaende en Forandring i § 53 af Forfatnings
loven for det danske Monarkis Fælledsanliggender af 2den Oc
tober 1855.
4) Udkast til Lov om den svævende Statsgjæld.
5) Udkast til Lov om Eftergivelse af Summer, der skyldes Stats
kassen for modtagne Forskud paa Gager og deslige.
6) Udkast til Lov om nogle Forholdsregler i Anledning af Ombyt
ningen af Statsfonds- og Bankfondsbeviser.
7) Udkast til Lov om Finantsperioden og Statskasseregnskabet.
8) Udkast til Lov om Forandringer i Lov af 30te Juni 1850 angaa
ende Handelen og Skibsfarten paa St. Croix.
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9) Udkast til Lov om Frilagere og Fridokker.
10) Udkast til Lov om en midlertidig Forbedring af Lønninger for
Embedsmænd og Betjente under Fælledsministerierne i Finantsperioden 1862/64.
11) Udkast til Lov om Milepenge til Postconducteurerne.
12) Udkast til Lov, hvorved Indfødsret meddeles forskjellige Udlæn
dinge.
13) Udkast til Lov angaaende Udgifterne ved topographiske Opmaalinger i Hertugdømmet Slesvig.
14) Udkast til Lov om Afhændelse af forskjellige Eiendomme.
15) Udkast til Lov om Afhændelse af forskjellige Skovdomainer i
Hertugdømmet Slesvig.
16) Udkast til Lov om Erhvervelse af Hedestrækninger til Opelskning
af Skov.
17) Udkast til Lov om Postnettet i Kongeriget Danmark og Hertug
dømmet Slesvig.
18) Udkast til Lov om Told- og Skibsafgifterne.
19) Udkast til Lov om en Hovedforbedring af St. Thomæ Havn og
nogle dermed forbundne finantsielle Foranstaltninger.
20) Udkast til Lov angaaende Afløsning af det for adskillige under
Domænevæsenet henhørende Eiendomme i Hertugdømmet Slesvig
bestaaende Arveforpagtningsforhold.
I Overensstemmelse med Indstillingerne bleve samtlige disse 20
Lovudkast allerhøist approberede til Forelæggelse for det nu sam
mentrædende Rigsraad.
Videre refererede Finantsministeren [Fenger] en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Forelæggelse for Rigsraadet af Udkast
til Lov om Tillæg til de i det foreløbige Normalbudget af 28de Fe
bruar 1856 opførte Statsudgifter i Finantsperioden 1862-64 for Fi
nansministeriets Vedkommende.
Ved at referere denne Forestilling benyttede Finantsministeren
Leiligheden til at forklare, hvorledes Ministeriet har tænkt at stille
sig i det hele overfor Rigsraadet med Hensyn til de Udgifter, som
Ministeriet foreslaar, at Rigsraadet skal bevilge. Ikke alle disse Ud
gifter ere foreslaaede bevilgede paa samme Maade. Nogle foreslaas be
vilgede helt; det er saadanne, som, naar Rigsraadet har bevilget dem,
tilsigtes helt udredede af Danmarks og Slesvigs Intrader, eller som
foreslaas bevilgede saaledes, at de forlods afholdes af de Fælledsin-
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trader, som falde i Kongeriget og Slesvig, idet man da for disse Ud
gifters Vedkommende ganske ser bort fra noget tilsvarende, forsaavidt Holsten angaar. Den anden Klasse af Udgifter, og det er den
store Klasse, er saadanne, hvor der ikke forlanges af Rigsraadet det
fulde Beløb, som Statskassens Behov udkræver, men kun, af hvad
dette gaar udenfor Normalbudgetlet, 78 %, idet man forudsætter,
at der er Rimelighed for, at Hans Majestæt vil bevilge afholdt noget
lignende for Holstens Vedkommende, men saaledes at Rigsraadets Be
villing ikke bliver afhængig heraf, og at Rigsraadet her bevilger, uden
at man i saa Henseende garanterer. Endelig er der endnu en tredie
Klasse Udgifter; det er nemlig saadanne, hvor Udgiftens Natur med
fører, at Formaalet ikke kan opnaas, uden at den fulde Sum bliver
udredet, og hvor man derfor foreslaar, at Rigsraadet bevilger under
Forudsætning af, at det tilsvarende Beløb kommer til for Holstens
Vedkommende (dette gjælder saaledes om Stader-Toldens Afløsning).
I de tre nævnte Positioner falde de forskjellige Udgifter, og i de
Motiver, der ville blive Rigsraadet meddelte, vil tydeligt være udvik
let, hvad der er tænkt ved hver enkelt Bevilling.
Hans Majestæt Kongen approberede derefter allernaadigst det ved
den refererede Forestilling fremlagte Lovudkast til Forelæggelse for
det nu sammentrædende Rigsraad.
Sluttelig refererede Finantsministeren [Fenger] en allerunderda
nigst Forestilling, hvorved forelægges Udkast til Lov om Tillæg til
de i det foreløbige Normalbudget af 28de Februar 1856 opførte Stats
indtægter i Finantsperioden 1862-64.
Overensstemmende med Indstillingen blev dette Lovudkast aller
naadigst approberet til Forelæggelse for det nu sammentrædende
Rigsraad.
Indenrigsministeren [Lehmann] refererede 8 allerunderdanigste
Forestillinger, hvorved resp. forelægges følgende af Rigsdagen ved
tagne 8 Love, nemlig:
1) Lov om Adgang til Næringskattens Ophævelse i Kjøbstæderne.
2) Lov indeholdende nogle Forandringer i Anordningen 24de October
1837 §§ 17 og 18.
3) Lov angaaende Indskrænkning i Adgangen til at borttage Sten, Ler,
Sand, Grus og deslige fra Forstranden.
4) Lov indeholdende nogle Forandringer i § 2 i Loven af 26de Marts
1852 angaaende Redningsvæsenet paa de danske Kyster.
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5) Lov om lettet Adgang til at erholde Tiendevederlagels Størrelse
og Ydelsesmaade oplyst og berigtiget.
6) Lov angaaende Foranstaltninger til Husdyr- og især Hesteavlens
Fremme.
7) Lov om Fuldførelse af Havnen ved Frederikshavn.
8) Lov angaaende Anlæg af Sporveie og Benyttelse af Lokomotiver
uden Anbringelse af Spor.
I Overensstemmelse med Indstillingerne bleve samtlige disse 8
Love allerhøist stadfæstede af Hans Majestæt.
Sluttelig refererede Indenrigsministeren [Lehmann] en allerun
derdanigst Forestilling om Eneret for A. I. Myhrvold.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede Hans Majestæt al
lernaadigst at forunde A. I. Myhrvold her af Staden 7 Aars Eneret til i
det danske Monarki, med Undtagelse af Bilandene Island og Færøerne
samt de danske Kolonier, at forfærdige eller lade forfærdige dels Laase
til Bagladning af Kanoner, ved hvilke der aabnes og lukkes for Lad
ningen ved et Udtræk, som bevæges sideværts paa den af ham an
givne Maade, dels Laase til Bagladning af Kanoner, ved hvilke der
aabnes og lukkes for Ladningen i Kanonen derved, at en Cylinder kan
skydes centralt ind og tages ud af Kanonens bageste Ende, ligeledes
paa den af ham angivne Maade.
Hans Majestæt hævede derpaa Geheime-Statsrads-Mødet.

J. Liebe.

Møde i geheimestatsrådet onsdag d. 12. februar 1862.
Aar 1862, Onsdagen den 12te Februar, var det Geheime-Statsraad
forsamlet paa Christiansborg Slot under Hans Majestæt Kongens al
lerhøieste Præsidium.
Conseilspræsidenten [Hall] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling, hvorved forelægges den af Rigsraadet vedtagne Forfatnings
lov indeholdende en nærmere Bestemmelse af Forfatningslov af 2den
October 1855 § 37.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
Kongen allerhøist at stadfæste bemeldte Lov.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Laiienburg [Hall]
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referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend einen der
lauenburgischen Ritter- und Landschaft vorzulegenden Entwurf einer
Verordnung betreffend die Erweiterung der Handelsbefugnisse der
Landhöker im Herzogthum Lauenburg.
In Übereinstimmung mit dem Anträge geruheten Seine Majestät
allerhöchst zu genehmigen, dass die Regierung des Herzogthums Lau
enburg beauftragt werde, über den der referirten Vorstellung anlie
genden Entwurf einer Verordnung betreffend eine Erweiterung der
Handelsbefugnisse der Landhöker im Herzogthum Lauenburg mit der
dortigen Ritter- und Landschaft in Communication zu treten.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die Auf
hebung des Passzwanges für Angehörige von Schweden und Norwegen,
Grossbrittanien, den Vereinigten Staaten von Nordamerika, den Nie
derlanden mit Limburg, Belgien und Frankreich.
Übereinstimmend mit dem Anträge genehmigten Seine Majestät al
lerhöchst, dass die den Ausländern seither obliegende Verpflichtung
beim Eintritt in die Herzogthümer Holstein und Lauenburg sowie auf
Reisen in denselben mit einem Pass versehen zu sein, rücksichtlich
solcher Personen, welche Schweden, Norwegen, Grossbrittanien, den
Vereinigten Staaten von Nordamerika, den Niederlanden mit Limburg,
Belgien und Frankreich angehören, aufgehoben werde.
Ferner referirte der Minister für die Herzogthümer Holstein und
Lauenburg [Hall] eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend ein
Gesuch des Bürgers und Kupferschmiedemeisters Jacob Carl Christian
Opfermann in Rendsburg um Verleihung eines Patents für die ges am inte Monarchie auf die Anfertigung von Pistoriusschen DestillirApparaten nach der von ihm verbesserten Construction.
In Übereinstimmung mit dem Anträge genehmigten Seine Majestät
allerhöchst, dass dem Bürger- und Kupferschmiedemeister Jacob Carl
Christian Opfermann in Rendsburg auf die Anfertigung von s.g. Pi
storiusschen Destillir-Apparaten mit der von ihm angegebenen ver
besserten Einrichtung zur vollkommenen Ausdestillirung des Lutters
in einem besonderen zu diesem Zweck im Dampfkessel angebrachten
Kasten für die gesammte Monarchie ein Patent auf 8 Jahre verliehen
werde.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend ein Gesuch
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des Bauervogts Johann Jochen Heinrich Siemers in Gretenberge, des
Vs Hufners Johann Ahrens daselbst und des Webergesellen Johann
Heinrich Vokuhl aus Lankau um Erlass einer wegen begangener Wild
dieberei wider sie erkannten je 6 wöchigen Gefängnisstrafe, event, um
Verwandlung dieser Strafe in eine mässige Geldbusse.
In Übereinstimmung mit dem Anträge geruheten Seine Majestät,
die wider den Bauervogt Johann Jochen Heinrich Siemers in Greten
berge, den 1/3 Hufner Johann Ahrens daselbst und den Webergesellen
Johann Heinrich Vokuhl aus Lankau unter dem 9/16 November v.J.
von dem Hofgerichte des Herzogthums Lauenburg wegen Wilddieberei
erkannte je 6 wöchige Gefängnisstrafe aus allerhöchster Gnade für
jeden derselben auf eine ad pios usus zu erlegende Brüche von 10
Rt. L.M. herabzusetzen.
Schliesslich referirte der Minister für die Herzogthümer Holstein
und Lauenburg [Hall] eine allerunterthänigste Vorstellung betref
fend ein Gesuch des 1/4 Hufners Friedrich Bartheidel in Sirksfelde
um Erlass einer wider ihn wegen Jagdcontravention erkannten 7
wöchigen Gefängnisstrafe s.w.d.a.
In Übereinstimmung mit dem Anträge geruheten Seine Majestät,
die von dem Hofgericht des Herzogthums Lauenburg unter dem

Oct°ker v.J. wider den Viertelhufner Friedrich Bartheidel in
3ten November
Sirksfelde wegen Jagdcontravention erkannte 7 wöchige Gefängnis
strafe aus allerhöchster Gnade auf eine an den Fonds ad pios usus zu er
legende Brüche von 10 Rt. L.M. zu ermässigen.
Krigsministeren [Thestrup] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling betreffende en ved 13de Infanteri-Bataillon den 17de Januar
d.A. afsagt Krigsretsdom, hvorved Spillemand af de Meniges 2den
Klasse af bemeldte Bataillons 4de Compagni No. 12 Frederik Ferdi
nand Eduard Reichgruber for Tyveri, Bedrageri, Falsk m.m. er til
funden 4 Aars Forbedringshusarbeide.
I Overensstemmelse med Krigsministerens Indstilling resolverede
Hans Majestæt allernaadigst, at der paa Dommen tegnes følgende al
lerhøieste Resolution: >Vi ville allernaadigst, at den Spillemand Fre
derik Ferdinand Eduard Reichgruber idømte Straf nedsættes til 3
Aars Forbedringshusarbeide«.
Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Wolfhagen] refererede en
allerunderdanigst Forestilling angaaende Fritagelse for forskjellige
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Landes Undersaatter for at være forsynede med Pas ved Reiser i
Hertugdømmet Slesvig.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at den Udlændinge hidtil paahvilende Pligt at være forsynet
med Pas ved Ankomsten til Hertugdømmet Slesvig og ved Reiser i
samme herefter bortfalder for de Personer, der ere hjemmehørende i
Sverrig, Norge, Storbritannien,de forenede Stater i Nordamerika, Ne
derlandene med Limburg, Belgien og Frankrig.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om Strafformildelse for Jernhandler Østrins Hustru C. V.
Schubart, hvori indstilles, at det allernaadigst maatte behage Deres
Majestæt at eftergive Jernhandler Jons Nilsson Østrins Hustru Caro
line Vilhelmine Schubart den hende ved Kjøbenhavns Criminal- og
Politirets Dom af 30te Juli f.A. for Hæleri i Medfør af Forordningen
Ilte April 1840 § 22 ifundne Straf af Fængsel paa Vand og Brød i
2 Gange 5 Dage, imod at hun hensættes i Fængsel i 8 Dage.
Hans Majestæt bifaldt det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede dernæst en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Strafformildelse for Jørgen Christian
Hansen.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at eftergive Jørgen Christian Hansen af Kjøbenhavn den
ham ved Kjøbenhavns Criminal- og Politirets Dom af 14de December
f.A. ikjendte Straf af 4 Maaneders Fængsel, mod at han erlægger en
Mulkt af 60 Rd. til Kjøbenhavns Fattigvæsens Hovedkasse.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om, at der maa meddeles Tjenestekarl Lars Johan Christen
sen Opreisningsbevilling.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at der, uanset at den i Forordningen 15de Januar 1817 § 3
foreskrevne Frist er oversiddet, meddeles Tjenestekarl Lars Johan
Christensen af Lystrup Opreisningsbevilling til for den Kongelige
Lands-, Over- samt Hof- og Stadsret at indanke en mellem ham og
hans tidligere Husbond, Avlsforvalter Sauerbrey af Fedgaarden ved
Stevns og Faxø Herreders Politiret den 2den Mai f.A. paadømt Sag
betreffende Mishandlinger, tilføiede ham af bemeldte Forvalter Sauer
brey.
Fremdeles refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderda-
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nigst Forestilling om Strafformildelse for Morten Sørensen Rævhale.
Overensstemmende med Indstillingen behagede Hans Majestæt al
lernaadigst at eftergive Morten Sørensen Rævhale af Lomborg den
ham ved den Kongelige Viborgske Landsoverrets Dom af 29de October
1860 for 2den Gang begaaet Tyveri, i Medfør af Forordningen Ilte
April 1840 § 13 cfr. § 18 ifundne Straf af 1 Aars Forbedringshus
arbeide, imod at han hensættes i simpelt Fængsel i 14 Dage.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om, at det maa tillades Besidderen af Baroniet Guldborgland at optage Laan paa Lehnet, hvori indstilles, at Justitsministe
riet maa bemyndiges til at tillade Besidderen af Baroniet Guldborgland paa Lolland, Kammerherre Baron Otto Ditlev Rosenørn-Lehn til
Bestridelse af Omkostningerne ved Draining af de Baroniets Hoved
gaarde tilliggende Jorder, ved Udgangen af hvert af Aarene 1862, 1863,
1864, 1865, 1866 og 1867 at optage et Laan paa Lehnet af saadant
Beløb, som det oplyses for Ministeriet, at Drainingsarbeiderne, hvis
forsvarlige Udførelse bør godtgjøres ved Attest fra tvende paalidelige
og sagkyndige Mænd, i det forløbne Aar have kostet, paa Vilkaar:
1) At de respektive Laan forrentes og afdrages med 6 % aarlig i
28 Aar at regne fra de respektive Optagelsestider, Halvdelen i hver
af de aarlige Omslagsterminer, og
2) Af det ved Udløbet af hver Termin godtgjøres for Ministeriet, at
Renter og Afdrag ere rigtigt erlagte.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om, at Tiltale mod Bolsmand Christen Esbensen maa bort
falde.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at Bolsmand Christen Esbensen af Lillebjerg maa forskaanes
for Tiltale for ved Uforsigtighed at have bevirket sin Kones Død.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om, at de Sliftsfysikatembedet i Ribe tillagte Jorder maa
bortsælges ved offentlig Auktion, m.v., hvori indstilles, at det aller
naadigst tillades, at de Stiftsfysikatembedet i Ribe tillagte Jorder,
Halvdelen af Maalykke og Lille Steneng i S. Faldrup, ialt 5 Demat
Marsk Eng, en Eng ved Ribe By, omtrent 3 Tdr. Land og en Eng i
Hemmeth Sogn paa 1 Skp. Hartkorn, denne sidste Eng dog først naar
det nuværende Leicmaal er udløbet, bortsælges ved offentlig Auktion
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paa de af Ribe Amt fastsatte Conditioner, dog saaledes at de gjorte
Bud blive at indstille til Justitsministeriets Approbation, og at Kjøbesummen henlægges under Stiftsøvrighedens Bestyrelse, saaledes at
den nuværende Embedsmand i sin Embedstid oppebærer Renten samt,
at den Embedet tillagte Tofte ved Ribe, omtrent Va Td. Land stor,
overlades Justitsraad Kjær til Eiendom for dens Værdi som Agerland
efter Taxation.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Derefter foretoges den fra forrige Geheime-Statsraads-Møde ud
satte Sag angaaende den af Justitsministeren [Casse] nedlagte Fore
stilling om Stadfæstelse af den af Rigsdagen vedtagne Lov angaaende
forskjellige Forandringer i den gjældende Lovgivning om Reisepas.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
at forsyne bemeldte Lov med allerhøieste Stadfæstelse.
Videre refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderdanigst
Forestilling angaaende Udfærdigelsen af en Kundgjørelse, hvorved
Personer, der ere hjemmehørende i Frankrig, Holland og Belgien, tilstaas Fritagelse for at være forsynet med Pas ved Ankomsten til og
Reiser i Landet.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at der udgaar en saadan Kundgjørelse som indstillet.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende Strafformildelse for Arbeidsmand Otto Lange, hvori
indstilles, at det maatte behage Deres Majestæt allernaadigst at efter
give Arbeidsmand Otto Lange af Taarbæk den ham ved Kjøbenhavns
Amts søndre Birks Extrarets Dom af 16de f.M. for begaaet Falsk og
Hor idømte Straf af Forbedringshusarbeide i 3 Aar, mod at han hen
sættes i Fængsel paa Vand og Brød i 6 Gange 5 Dage.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om Ophævelse af Ægteskabet mellem Musiklærer I. A. W.
Høyer og Hustru.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at Ægteskabet mellem Musiklærer Julius Antonius Walde
mar Høyer af Kjøbenhavn og Margrethe Marie Christiane Høyer, født
Liising, af Flensborg, der leve separerede i Henhold til en under 4de
October 1857 indgaaet Forening, maa være aldeles ophævet, og at
Manden maa indgaa nyt Ægteskab.
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Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Ophævelse af Ægteskabet mellem Tjenestekarl
Erik Sivertsen og Hustru.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at Ægteskabet mellem Tjenestekarl Erik Sivertsen af Lyksborg og Hustru Karen Elisabeth Jensen af Nysted maa være aldeles
ophævet, og at det maa tillades Konen at indgaa Ægteskab med Møl
lersvend Jørgen Larsen, med hvem hun under sit Ægteskab har forset
sig.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om Tilladelse for Gudmundur Didriksson til at indgaa Ægte
skab med Vilborg Gudmundsdatter.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at tillade, at Gudmundur Didriksson af Laugarås i
Arnes Syssel inden Islands Sønder Amt maa indgaa Ægteskab med
Pigen Vilborg Gudmundsdatter, uanset at han med hende har bedrevet
Hor, inden hans Ægteskab med Astridur Gudmundsdatter var blevet
aldeles ophævet.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Petrea Emilie Kofoed, hvori
indstilles, at den Petrea Emilie Kofoed ved Kjøbenhavns Criminal- og
Politirets Dom af 24de December f.A. for Tyveri og Indbrudstyveri, i
Medfør af Forordningen Ilte April 1840 § 1 og § 12, lste Passus,
ifundne Straf af Forbedringshusarbeide i 2V2 Aar allernaadigst maa
blive nedsat til simpelt Fængsel i 4 Maaneder.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om Tilladelse for Olafur Sigurdsson og Sigurlin Jonsdatter
til at indgaa Ægteskab med hinanden, hvori indstilles, at det maatte
behage Deres Majestæt allernaadigst at tillade, at Olafur Sigurdsson
og Sigurlin Jonsdatter af Dallur i Snæfellsnes Syssel inden Islands
Vest-Amt maa indgaa Ægteskab med hinanden, uagtet han med hende
har bedrevet Hor, inden hans Ægteskab med Sigridur Torfadatter var
blevet ophævet.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Sluttelig refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Ophævelse af Værtshusholder Hans Jen
sens Ægteskab.
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Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at Ægteskabet mellem Værtshusholder Hans Jensen og Em
ma Agathe Francisca, født Schmidt af Kjøbenhavn ophæves, og at det
tillades førstnævnte at indgaa andet lovligt Ægteskab.
Finantsministeren [Fenger] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling betræffende et Andragende om Concession til Indførelsen til
og Benyttelsen af en Flydedok i St. Thomæ Havn.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at Gouvernementet for de dansk-vestindiske Besiddelser be
myndiges til paa de i Forestillingen ommeldte Vilkaar at meddele I.
B. Cameron, Superintendent paa St. Thomas for det engelske Dampskibscompagni, og Robert Notmann, Ingenieur sammesteds for det
nævnte Compagni, Concession til Indførelsen til St. Thomas og Be
nyttelsen af en Flydedok.
Videre refererede Finantsministeren [Fenger] en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Nedsættelse i den John Jurell idøm te
Straf.
Overensstemmende med Indstillingen behagede Hans Majestæt al
lernaadigst at nedsætte den Arrestanten John Jurell ved Høiesterets
Dom af 14de Januar d.A. for fjerde Gang begaaet Tyveri i Henhold til
Forordningen Ilte April 1840 § 16 idømte Straf af Tugthusarbeide i
8 Aar til Forbedringshusarbeide i 4 Aar.
Hans Majestæt hævede derpaa Geheime-Statsraads-Mødet.

J. Liebe.

Møde i geheimestatsrådet tirsdag d. 11. marts 1862.
Aar 1862, Tirsdagen den Ilte Marts, var det Geheime-Statsraad
forsamlet paa Christiansborg Slot under Hans Majestæt Kongens al
lerhøieste Præsidium.
Udenrigsministeren [Hall] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende Besvarelsen af de preussisk-østcrrigske Depecher
af 8de og 14de Februar.
Efterat have refereret Forestillingen tilføiede Udenrigsministeren,
at der maaske kunde opkastes Spørgsmaal om, hvorvidt det, efter
hvad der i de seneste Dage var passeret i Berlin, var det rette Øie-
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blik nu at afsende Svar paa de modtagne Noter, men at han dog, da
det var ønskeligt, at Svaret ikke udsættes længere end høist nødven
digt, og da det desuden var meget usikkert, hvad Resultatet vilde
blive af hine Begivenheder i Berlin, ikke troede, at der kunde være
noget til Hinder for, at Svaret afgaar i Løbet af denne Uge, skulde
der i Mellemtiden indtil da indtræffe noget, som maatte gjøre en
Udsættelse ønskelig, vilde han tillade sig i den Anledning nærmere at
henvende sig til Hans Majestæt.
Hans Majestæt behagede derefter, overensstemmende med Udenrigs
ministerens Indstilling, at bemyndige ham til at besvare de preussiskøsterrigske Depecher af 8de og 14de Februar efter de i den refererede
Forestilling fremstillede Betragtninger.
Marineministeren [Bille] refererede 5 allerunderdanigste Forestil
linger, hvorved resp. følgende 5 af Rigsraadet vedtagne Love forelæg
ges til allerhøieste Stadfæstelse, nemlig:
1) Lov om en Tillægspension for Emilie Carlsen, født Lautrup, Enke
efter Undertøimester, Capitainlieutenant Charles Ivan Theobald
Carlsen.
2) Lov om Forhøielse af de nogle Lodserier tillagte Prikkeafgifter og
om en Forandring i Taxten for Karrebeksminde Lodseri.
3) Lov angaaende en extraordinær Udskrivning til Søkrigstjenesten i
Aaret 1861.
4) Lov om Udskrivningen til Søkrigstjenesten for Aaret 1862.
5) Lov om Udskrivningen til Søkrigstjenesten for Aaret 1863.

I Overensstemmelse med Indstillingerne bleve samtlige disse 5 Love
allerhøist stadfæstede af Hans Majestæt.
Krigsministeren [Thestrup] refererede to allerunderdanigste Fo
restillinger, hvorved resp. følgende tvende Lovudkast forelægges, nemlig:
1) Udkast til Lov om en extraordinær Pension for Enken efter Gene
ralmajor I. S. Fibiger.
2) Udkast til Lov om en extraordinær Pension for afskediget Under
læge i Armeen, charakteriseret Overlæge I. Staal, Ridder af Dan
nebrogen.
Overensstemmende med Indstillingerne bleve begge disse Love al
lerhøist approberede til Forelæggelse for det nu forsamlede Rigsraad.
Fremdeles refererede Krigsministeren [Thestrup] tvende allerun-
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derdanigste Forestillinger, hvorved følgende to af Rigsraadet vedtagne
Love forelægges til allerhøieste Stadfæstelse, nemlig:
1) Lov om Udskrivning til Landkrigstjenesten for Aarene 1863 og
1864.
2) Lov om extraordinær Pension for Enkerne efter de constituerede
Materialskrivere, Premierlieutenanterne i Infanteriets Krigsreserve
S. L. H. Brøndum og S. Petersen.
Overensstemmende med Indstillingerne bleve begge disse Love al
lerhøist stadfæstede af Hans Majestæt.
Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Wolfhagen] refererede en
allerunderdanigst Forestilling angaaende Formildelse af den Peter Pe
tersen Thaysen af Aabenraa for 3die Gang begaaet ringe Tyveri idømte
Straf af 2 Aars Tugthusarbeide.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede Hans Majestæt al
lernaadigst at formilde den Peter Petersen Thaysen ved Aabenraa
Magistrats Dom af 13de December f.A. for 3die Gang begaaet ringe
Tyveri idømte Straf af 2 Aars Tugthusarbeide til et halvt Aars Tugt
husstraf.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Livsstrafs Eftergivelse for Inger Marie Nielsen
eller Nielsdatter.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at eftergive Arrestantinden Inger Marie Nielsen eller
Nielsdatter den hende ved Høiesterets Dom af 29de Januar d.A. idømte
Livsstraf, mod at hun hensættes til Tugthusarbeide paa Livstid.
Justitsministeren [Casse] refererede dernæst en allerunderda
nigst Forestilling angaaende fuldstændig Ophævelse af Ægteskabet
mellem Simon Christian Thøgersen og Christine Poulsdatter.
Overensstemmende med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at tillade, at Ægteskabet mellem Simon Christian Thø
gersen af Tholstrup og Christine Poulsdatter af Try maa være al
deles ophævet.
Fremdeles refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Strafformildelse for Jens Christensen og
Hanne Marie Nielsen, hvori indstilles, at det maatte behage Deres
Majestæt allernaadigst at eftergive Jens Christensen og Hanne Marie
Nielsen af Veilby den dem ved Høiesterets Dom af 30te f.M. for be
gaaet Blodskam, i Henhold til D.L. 6-13-14 idømte Livsstraf, mod at
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de hensættes, førstnævnte til Forbedringshusarbeide i 2 Aar og sidst
nævnte til Fængsel paa Vand og Brød i 4 Gange 5 Dage, og at det
derhos paalægges dem efter udstaaet Straf ikke at tage Ophold nær
mere ved hinanden end i en Afstand af 4 Mil.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Jens Peder Christensen
Strandby.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at nedsætte den Jens Peder Christensen Strandby ved
Høiesterets Dom af 16de December f.A. for 2den Gang begaaet Tyveri
ifundne Straf af Forbedringshusarbeide i 1 Aar til Fængsel paa Vand
og Brød i 4 Gange 5 Dage.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om Nedlæggelse af de med Hospitalerne i Aarhus, Randers
og Horsens forbundne Daareindretninger.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at de med Stiftshospitalerne i Aarhus, Randers og Horsens
forbundne Daareindretninger for Fremtiden nedlægges.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Skomagermester Johannes
Nielsen og Gunild Jensine Petersen af Helsingør, hvori indstilles, at
Skomagermester Johannes Nielsen og Gunild Hansine Petersen, begge
af Helsingør, eftergives de dem ved den Kongelige Landsover- samt
Hof- og Stadsrets Dom af 8de October f.A. for at have siddet Fre
deriksborg Amts Entholdelsesdekret af 8de Juni 1860 overhørige til
fundne Straffe af Fængsel paa Vand og Brød henholdsvis i 4 og 2
Dage, mod at de bøde, Johannes Nielsen 25 Rd. og Gunild Jensine Pe
tersen 5 Rd. til Helsingør Kjøbstads Fattigkasse.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Ophævelse af Ægteskabet imellem Fæstehusmand
Anders Sørensen og Hustru.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at tillade, at Ægteskabet imellem Fæstehusmand Anders
Sørensen af Heinsvig under Ribe Amt og hans sindssvage Hustru Ane
Marie Pedersen fuldstændig ophæves, og at Manden maa indgaa nyt
Ægteskab.
24
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Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om Tilladelse for Johanne Jensdatter til at indgaa nyt Æg
teskab.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at der meddeles Johanne Jensdatter, hvis Ægteskab med
Niels Alexander Vassard er fuldstændig ophævet ved allerhøieste Be
villing af 12te Juli f.A., Tilladelse til at indgaa nyt Ægteskab.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Villads Hansen af Kjøben
havn, hvori indstilles, at det maatte behage Deres Majestæt allernaa
digst at eftergive forhenværende The- og Porcellainshandler Villads
Hansen af Kjøbenhavn den ham ved Kjøbenhavns Criminal- og Politi
rets Dom af 18de f.M. for Kvaksalveri, i Henhold til Lov af 3die Marts
1854 cfr. Forordningen 5te September 1794 § 5, ifundne Straf af sim
pelt Fængsel i 4 Maaneder, imod at han til Kjøbenhavns Fattigvæsens
Hovedkasse erlægger en Mulkt af 100 Rd.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om Approbation paa, at Justitsministeriet for Lehnscontrollens Vedkommende har meddelt Samtykke til en den 4de Novem
ber f.A. indgaaet Kontrakt mellem Besidderen af Stamhuset Birkelse
og Kammerjunker, Capitain Holstein angaaende Afhændelse af en Del
af den Stamhuset tilhørende Vildmose.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at approbere bemeldte af Justitsministeriet trufne For
anstaltning.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Be
tænkning angaaende en Ansøgning om Strafformildelse for Kjøbmand
Michael Nielsens Hustru Else Marie Nielsen af Koldby, hvori indstil
les, at det maa have sit Forblivende ved Ministeriets paa en tidligere
lignende Ansøgning under Ilte Septbr. f.A. afgivne Resolution, hvor
efter det ansøgte ikke kan bevilges.
Efterat Justitsministeren [Casse], paa dertil af Hans Majestæt gi
ven Anledning, havde yttret, at han, ved at meddele Vedkommende, at
Straffen ikke kan formildes, skulde henlede Opmærksomheden paa,
at Straffen ikke bør sættes i Udøvelse, forinden det kan ske med fuld
Sikkerhed for, at der ikke skal være nogen Fare deraf at befrygte med
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Hensyn til den Sindssygdom, hvoraf domfældte tidligere har lidt, be
hagede det Hans Majestæt, med Henhold til hvad Justitsministeren
saaledes havde yttret, at bifalde den foreliggende Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om, at der maa tillægges Overformynderen for Kjøbenhavn
en almindelig Bemyndigelse til at optage Laan i Nationalbanken, hvori
indstilles, at det maatte behage Deres Majestæt allernaadigst al til
lade, at der tillægges Overformynderen for Kjøbenhavn en almindelig
Bemyndigelse til ved Begyndelsen af de to aarlige almindelige Om
slagsterminer, og ellers saa ofte der ikke haves den fornødne contante
Kassebeholdning til at effectuere besluttede Udbetalinger, paa de Over
formynderiets Masse tilhørende Aktiver at optage de fornødne Sum
mer tillaans i Nationalbanken indtil et Beløb af ialt 50.000 Rd., imod
at saadanne Laan tilbagebetales, saasnart ske kan, af de senere ind
kommende Penge, der tilflyde Massen.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafs Eftergivelse for Christen Hylgaard Jensen
eller Frølund af Lervadskjær.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at eftergive Christen Hyldgaard Jensen eller Frølund den
ham ved Hammerum Herreds Extrarets Dom af 14de December f.A.
for Tyveri idømte Straf af 20 Slag Ris.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om, at den ved allerhøieste Resolution af 4de December 1854
anordnede Administration af Grevskabet Christiansholms Skove maa
ophæves, hvori indstilles, at den ved allerhøieste Resolution af 4de
December 1854 anordnede Administration af Grevskabet Christians
holms Skove maa ophæves, samt at Raadigheden over Skovene maa
gjengives Lehnsbesidderen paa Vilkaar:
1) At han forpligter sig til nøie at følge den i Henhold til bemeldte
allerhøieste Resolution af Indenrigsministeriet approberede Plan
for Skovenes Behandling.
2) At han bestyrer Skovene ved en Forstmand, paa hvis Valg saavel
ved den første Antagelse som ved senere Forandring Indenrigsmi
nisteriets Sanction erhverves, og
3) At han underkaster sig et aarligt Eftersyn af Skovene ved Di24*
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striktsforstembedsmanden, saalænge Indenrigsministeriet maatte
finde et saadant Eftersyn fornødent, samt afholder de dermed for
bundne Omkostninger.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Arrestanten Robert Miller.
Overensstemmende med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at eftergive Arrestanten Robert Miller den ham ved Hel
singør Kjøbstads Extrarets Dom af 17de Januar d.A. for voldeligt
Overfald, i Henhold til Forordningen 4de October 1844 § 12 cfr. §§
3 og 9 idømte Straf af 2 Aars Forbedringshusarbeide, imod at han
hensættes i Fængsel paa Vand og Brød i 6 Gange 5 Dage.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om Approbation paa et Magelæg mellem Grevskabet Bregentved og det adelige Stift Vallø af nogle Jordstykker i Anledning af
et Vandløbs Regulering, hvori indstilles, at det maa behage Deres Ma
jestæt allernaadigst at approbere det imellem Besidderen af Grevska
bet Bregentved, Overkammerherre, Geheimeconferentsraad, Greve
Adam Vilhelm Moltke og det adelige Stift Vallø iværksatte Magelæg af
det paa det allerunderdanigst vedlagte Situationskort med D beteg
nede Areal af den under Grevskabet hørende Fredskov, Vester Inde
lukke kaldet, med de paa Kortet med C og E betegnede Arealer af den
Vallø Stift tilhørende Fredskov Vraabylunds Skov.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Grovsmedemester Johannes
Christensen.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at eftergive Grovsmedemester Johannes Christensen den
ham ved Høiesterets Dom af 30te October f.A. for mislig Omgang med
en stjaalen Møtrik ifundne Straf af simpelt Fængsel i 8 Dage, imod
at han erlægger en Mulkt af 5 Rd. til Kjøbenhavns Fattigvæsens Ho
vedkasse.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Tilladelse for Besidderen af Baroniet Holstenhus til paa Baroniets Aktiver at optage et Laan af 25.000 Rd. for der
ved at yde Besidderen af det Schilden-Jydske Fideicommis Forstræk
ning til Bestridelse af Omkostningerne ved forskjellige Byggearbeider
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paa Clausholm Hovedgaard og Sophie Amaliegaard, hvori indstilles, at
det allernaadigat maa tillades Besidderen af Baroniet Holstenshus,
Kammerherre Adam Christopher Baron Holsten-Carisius, Comman
deur af Dannebrogen og Dannebrogsmand, paa Baroniets Aktiver at op
tage et Laan af indtil 25.000 Rd. for dermed at yde sin Datter, nær
meste Successor til Baroniet samt Besidder af det Schilden-Jydske Fideicommis, Sophie Magdalene Berner-Schilden, gift med Ritmester,
Kammerjunker Gustav Alexander Berner-Schilden Forstrækning til
Opførelsen og Indretningen dels ved Clausholm Hovedgaard af en Ko
lade, en Hjælpelade, en Mælkestue og en Forpagterbolig dels ved So
phie Amaliegaard af en Lade og et Teglværk, samt at Justitsministe
riet allernaadigst maa bemyndiges til at stille denne Sum til Kammer
herre Holsten-Carisius’s Raadighed, efterhaanden som det godtgjøres,
at Arbeiderne ere fuldførte, Bygningerne forsvarligt opførte og hen
sigtsmæssig indrettede, alt paa Vilkaar :
1) At det Beløb, der saaledes forstrækkes, ikke kommer til at over
stige, hvad der bevisligen medgaar til Bygningernes Opførelse og
Indretning.
2) At det optagne Laan tilbagebetales Baroniet af dettes Besidder
med 2000 Rd. aarlig, hvoraf Halvdelen eller 1000 Rd. erlægges i
enhver af de sædvanlige Omslagsterminer, første Gang i December
Termin 1864, hvilket efter Udløbet af hver Termin bliver at legiti
mere for Justitsministeriet, og
3) At Fru Sophie Magdalene Berner-Schilden for de hende ydede For
strækninger i Forening med sin Mand, Ritmester, Kammerjunker
Gustav Alexander Berner-Schilden til Baroniet Holstenhus udste
der Obligation med 1ste Prioritets Panteret i de til Clausholm
Hovedgaard hørende Besætnings- og Inventariegjenstande samt
disses Assurancesum.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Mulkts Nedsættelse for Skomagermester Johan
Gustav Prytz.
Overensstemmende med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at nedsætte den Skomagermester Johan Gustav Prytz
af Kjøbenhavn ved Kjøbenhavns Amts søndre Birks Dom af 29de
Novbr. f.A. for urigtigt Forløfte idømte Mulkt af 25 Rd. til bemeldte
Amts Fattigkasse til 10 Rd.
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Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om, at det allernaadigst maa tillades Besidderen af Baroniet
Lehn at anvende en Del af Baroniets Fideicommiskapitaler til Indkjøb
af Eiendomme i Hertugdømmet Slesvig, hvori indstilles:
1) At det fornødne Beløb af de med Baroniet Lehn forbundne Kapi
taler maa stilles til Lehnsbesidderens, Kammerherre, Baron Otto
Ditlev Rosenørn-Lehns Raadighed til Indkjøb af Eiendomme i Her
tugdømmet Slesvig, og
2) At Justitsministeriet bemyndiges til at træffe alle for at sikkre
Baroniets Tarv i fornævnte Henseende fornødne nærmere Bestem
melser, forsaavidt det ikke maatte finde Anledning til at indgaa
til Deres Majestæt med allerunderdanigst Forestilling.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst begge disse Indstillinger.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Arrestanten Christen Nielsen
Odsgaard.
Overensstemmende med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at eftergive Arrestanten Christen Nielsen Odsgaard af
Vinkel under Viborg Amt den ham ved Høiesterets Dom af 17de De
cember f.A. for udøvet voldsomt Forhold imod sin Fader, i Henhold
til Forordningen 4de October 1833 § 22 ifundne Straf af Forbedrings
husarbeide i 8 Maaneder, mod at han hensættes i Fængsel paa Vand
og Brød i 6 Gange 5 Dage.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om Tilladelse for Besidderen af Stamhuset Rosenkrantz til
at optage et Laan, stort 8000 Rd., hvori indstilles, at det maa tillades
Besidderen af Stamhuset Rosenkrantz, Kammerherre, Greve Hendrik
Jørgen Scheel, paa Stamhusets Substants at optage et Laan af 8000
Rd. til Anskaffelse af fornøden Besætning ved Hovedgaarden Rygaard
af Heste, Faar og Svin paa Vilkaar:
1) At den anskaffede Besætning ved en af Stamhusbesidderen udstedt
thinglæst Deklaration indlemmes under Stamhuset som Del af
samme.
2) At Laanet afdrages med 800 Rd. aarlig, der betales med Halvdelen
i hver Ilte Juni og Halvdelen i hver Ilte December Termin, første
Gang i December Termin d.A.
3) At Stamhusbesidderen efter Udløbet af hver Termin godtgjør for
Justitsministeriet, at det anordnede Afdrag har fundet Sted.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
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Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Henrik Magnussens Hustru
Karen Christensdatter.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigat at eftergive Henrik Magnussens Hustru Karen Christens
datter af Roskilde den hende ved Høiesterets Dom af 22de Januar
d.A. for 3die Gang begaaet Tyveri, i Henhold til Forordningen Ilte
April 1840 § 15, idømte Straf af Forbedringshusarbejde i 4 Aar, mod
at hun hensættes i Fængsel paa Vand og Brød i 6 Gange 5 Dage.
Finantsministeren [Fenger] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling om Tilladelse til at lade tvende i Straffeanstalten paa Chri
stianshavn indsatte, i Kolonierne hjemmehørende, Straffanger over
føre til Vestindien for der at udstaa Resten af deres Straffetid.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at de i Straffeanstalten paa Christianshavn resp. den 4de
Juni 1855 og 20de August 1858 indsatte Negere Johannes (Philippus af
St. Croix og Thomas Allan af St. Thomas maa overføres til Vestindien
for der at udstaa Resten af de dem resp. ved Høiesterets Dom af 10de
Januar 1855 og St. Thomæ Extrarets Dom af 14de October 1857
ikjendte Straffe af resp. 10 og 8 Aars Tugthusarbeide.
Finantsministeren [Fenger] refererede derpaa 6 allerunderdanig
ste Forestillinger, hvorved resp. følgende 6 af Rigsraadet vedtagne
Love forelægges til allerhøieste Stadfæstelse, nemlig:
1) Lov om extraordinær Pension for forhenværende Skovrider og constitueret Overførster, Etatsraad Johan Gottlieb Müller.
2) Lov om extraordinær Pension for forhenværende Bygningsconducteur og constitueret Bygningsinspecteur Carl August Møller.
3) Lov om Afhændelse af forskjellige Eiendomme.
4) Lov om Milepenge til Postconducteurerne.
5) Lov om Afdragsrettens Ophævelse i de dansk-vestindiske Besid
delser.
6) Lov om Afhændelse af forskjellige Skovdomæner i Hertugdømmet
Slesvig.
I Overensstemmelse med Indstillingerne bleve samtlige disse 6
Love allerhøist stadfæstede af Hans Majestæt.
Videre refererede Finantsministeren [Fenger] en allerunderda
nigst Forestilling, hvorved forelægges Udkast til Anordning om Ud
videlse til de dansk-vestindiske Besiddelser af Lov af 3die Januar 1851
om Pressens Brug.
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Overensstemmende med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at tillægge det forelagte Udkast Lovskraft.
Fremdeles refererede Finantsministeren [Fenger] en allerunder
danigst Forestilling angaaende Fjernelse fra Rigsraadet af tvende af
Raadets Medlemmer i Henhold til Forfatningsloven af 2den October
1855 § 25, idet han indstillede, at det maatte behage Deres Majestæt
allernaadigst at bifalde Raadets vedlagte, i Henhold til Forfatnings
loven af 2den October 1855 § 25 indgivne Andragende om Fjernelsen
fra Rigsraadet af følgende tvende Medlemmer af Raadet, nemlig det
5te af Medlemmerne af Provindsialstænderforsamlingen for Hertug
dømmet Slesvig valgte Medlem, Regnskabsmand og Gaardmand A.
Hansen, og det ved umiddelbart Valg i den 7de Kreds valgte Medlem,
Raadmand og Lehnsmand A. T. Thomsen.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Paa Finantsministerens [Fengers] derom gjorte Andragende beha
gede det derefter Hans Majestæt allernaadigst at bemyndige ham til
at tage det Rigsraadet forelagte Lovudkast om den svævende Statsgjæld tilbage.
Sluttelig refererede Finantsministeren [Fenger] den i Geheimestatsraadet den 23de Januar efter Hans Majestæts Befaling udsatte
allerunderdanigste Forestilling om Forelæggelse for Rigsraadet af
Udkast til Lov om Apanage for Hans Kongelige Høihed Prinds Chri
stian Frederik Vilhelm Carl til Danmark.
Hans Majestæt Kongen rettede det Spørgsmaal til Conseilspræsi
denten, hvorledes han antog, at Stemningen i Rigsraadet var med
Hensyn til Forelæggelse af et Lovudkast om forhøiet Apanage for
Hans Kongelige Høihed Prinds Christian.
Conseilspræsidenten [Hall] yttrede i den Anledning, at medens der
mellem de Medlemmer baade i og udenfor Finantsudvalget, med hvem
han havde talt, var en fuldstændig Overensstemmelse tilstede om, at
det er ganske i sin Orden, at der forelægges et Lovudkast om Apa
nage for den unge Prinds, fandt derimod de Medlemmer, som ellers
med den allerstørste Tilbøielighed vilde være villige til at gaa ind paa
en forhøiet Apanage for Hans Kongelige Høihed Prinds Christian, at
det vilde være et meget uheldigt Tidspunkt, nu, ved Siden af et Lov
udkast om en ny Apanage og ved Siden af de overordentlige Bestræ
belser, som i Finantsudvalget vise sig for at skjære Udgifter bort, at
bringe et saadant Lovudkast om Apanage-Forhøielse frem. Han holdt
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sig overbevist om, at et saadant Forslag vilde, under de forhaandenværende Omstændigheder, møde en hel Del Vanskeligheder i Rigsraa
det og, selv om det skulde gaa igjennem (hvad man dog ikke kunde
have nogen Sikkerhed for), fremkalde uhyggelige Forhandlinger.
Det vilde derfor, troede han, være i Sagens egen Interesse, at For
slagets Indbringelse udsættes til et mere tilfredsstillende Tidspunkt,
hvor man vil kunne have Sikkerhed for Udfaldet.
Efterat Finantsministeren [Fenger] og Indenrigsministeren [Leh
mann] havde med Hensyn til Stemningen i Rigsraadet udtalt sig i
samme Retning som Conseilspræsidenten, behagede det Hans Majestæt
Kongen allernaadigst at approbere det foreliggende Lovudkast om
Apanage for Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik Vilhelm
Carl til Forelæggelse for Rigsraadet, dog saaledes, at Apanagen reg
nes fra den Dag, da Prindsen blev myndig.
Indenrigsministeren [Lehmann] refererede en allerunderdanigst
Forestilling om Kassation af Enerets Bevilling for Adolph Keifler og
om ny Enerets Bevilling for ham.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at den Adolph Keifler af Ordrup under 30te Januar f.A. for
undte Eneret til i det danske Monarki, med Undtagelse af Bilandene
Island og Færøerne samt de danske Kolonier, at forfærdige eller lade
forfærdige Dampkj edler af en af ham angiven Construction maa blive
casseret, og at der maa forundes ham Eneret indtil den 30te Januar
1871 til i det danske Monarki, med Undtagelse af Bilandene Island og
Færøerne samt de danske Kolonier, at forfærdige eller lade forfærdige
Dampkj edler af den af ham nu angivne Construction.
Fremdeles refererede Indenrigsministeren [Lehmann] en allerun
derdanigst Forestilling om Mulkts Eftergivelse for Niels Sørensen
Kande af Sorring.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at den Niels Sørensen Kande af Sorring i Skanderborg Amt
ved Hjelmslev-Gjern Herredsthingsdom af 12te December 1839 for
Overtrædelse af Skovanordningerne, i Henhold til Forordningen af
27de September 1805 § 14 idømte aarlige Mulkt maa eftergives ham.
Sluttelig refererede Indenrigsministeren [Lehmann] en allerunder
danigst Forestilling, hvorved forelægges Udkast til Anordning inde
holdende nogle Bestemmelser angaaende Forhandlingen m.m. af
stemplet Papir og Stempelmærker fra 1ste April 1862.
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I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at approbere det forelagte Udkast.
Hans Majestæt hævede derpaa Geheime-Statsraads-Mødet.

J. Liebe.

Møde i geheimestatsrådet ondag d. 16. april 1862.
Aar 1862, Onsdagen den 16de April, var det Geheime-Statsraad
forsamlet paa Christiansborg Slot under Hans Majestæt Kongens al
lerhøieste Præsidium.
Conseilspræsidenten [Hall] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende Rigsraadets Slutning.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
at forsyne med allerhøieste Underskrift et Budskab til Rigsraadet an
gaaende den nuværende Samlings Slutning idag samt tillige et Re
skript, hvorved Conseilspræsidenten bemyndiges til at slutte Samlin
gen.
Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Wolfhagen] refererede en
allerunderdanigst Forestilling angaaende Formildelse af den Borgerog Skomagermester Hans Jensen Friederisch af Haderslev af Apellationsretten for Hertugdømmet Slesvig ved Dom af 25de f.M. for bedrageligt Forhold i Anledning af hans Fallit samt for begaaet Mened
idømte livsvarige Tugthusstraf.
Overensstemmende med Indstillingen behagede Hans Majestæt al
lernaadigst at formilde den Hans Jensen Friederisch af Haderslev ved
Appellationsrettens Dom af 25de f.M. for bedrageligt Forhold i An
ledning af hans Fallit samt for begaaet Mened idømte Tuglhusstraf
paa Livstid til Tugthusstraf i 2 Aar.
Krigsministeren [Thestrup] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling, hvorved forelægges de af Rigsraadet vedtagne tvende Love om
extraordinær Pension for Enken efter Generalmajor I. S. Fibiger og
for afskediget Underlæge i Armeen, charakteriseret Overlæge I. Staal,
Ridder af Dannebrogen.
I Overensstemmelse med Indstillingen stadfæstede Hans Majestæt
allerhøist begge disse Love.
Krigsministeren [Thestrup] refererede dernæst en allerunderda-
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nigst Forestilling angaaende en ved den Kongelige Livgarde til Fods
den lste f.M. afsagt Krigsretsdom, hvorved Garder Frederik Jørgensen
(Baarse) for Tyveri, forbundet med natligt Indbrud i beboet Sted, er
tilfundet 6 Aars Forbedringshusarbeide.
Overensstemmende med Indstillingen resolverede Hans Majestæt
allernaadigst, at Krigsretsdommen forsynes med følgende allerhøieste
Paategning: »Krigsrettens Dom vorder herved stadfæstet«.
Sluttelig refererede Krigsministeren [Thestrup] en allerunderda
nigst Forestilling angaaende en ved 3die Dragon-Regiment den 10de
f.M. afsagt Krigsretsdom, hvorved Rekrut No. 1 af Regimentets Exercerskole Detlef Christian Vilhelm Gigas for Selvlemlæstelse i den Hen
sigt at undgaa videre militær Tjeneste er tilfunden 6 Aars Forbed
ringshusarbeide.
Overensstemmende med Indstillingen resolverede Hans Majestæt al
lernaadigst, at Krigsretsdommen forsynes med følgende allerhøieste
Paategning: »Af Kongelig Naade ville Vi have den idømte Straf for
mildet til strengt Fængsel paa Vand og Brød i 6 Gange 5 Dage.«
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Mads Hansen eller Mads Han
sen Gaard, hvori indstilles, at det maatte behage Deres Majestæt al
lernaadigst at eftergive Gaardmand Mads Hansen eller Mads Hansen
Gaard af Systofte den ham ved Højesterets Dom af Ilte f.M. for at
have afgivet falsk Forklaring for Retten, i Henhold til Forordningen
15de April 1840 § 5 idømte Straf af Fængsel paa Vand og Brød i
3 Gange 5 Dage, mod at han hensættes til simpelt Fængsel i 8 Dage.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede dernæst en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Livsstrafs Eftergivelse for Husmand Pe
der Larsen Smed.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at eftergive Husmand Peder Larsen Smed af Brundby
den ham ved Høiesterets Dom af 14de f.M. for at have foraarsaget sin
Hustrus Død, i Henhold til Forordningen 4de October 1833 § 11,
idømte Livsstraf, mod at han hensættes til Tugthusarbeide paa Livs
tid.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Arbeidsmand Lars Hans Ol
sen, hvori indstilles, at den Arbeidsmand Lars Hans Olsen ved Slagelse
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Kjøbstads Extrarets Dom af 27de f.M. for 3die Gang begaaet Tyveri, i
Henhold til Forordningen Ilte April 1840 § 15, tilfundne Straf af
Forbedringshusarbejde i 4 Aar allernaadigst maa nedsættes til lige
Arbeide i 1 Aar.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Ophævelse af Ægteskabet mellem Cigarmager E.
T. Jacobsen og Hustru.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at Ægteskabet mellem Cigarmager Eduard Theodor Jacob
sen og Nielsine Jacobsen, født Sørensen, ophæves, og at det tillades
sidstnævnte at indgaa andet lovligt Ægteskab.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Husmændene Niels Andersen
og Thue Madsen og Gaardmand Cornelius Nielsen, hvori indstilles,
at det maatte behage Deres Majestæt allernaadigst at eftergive Hus
mændene Niels Andersen af Toustrup og Thue Madsen af Tandrup
Mark samt Gaardmand Cornelius Nielsen af Sneiberg under Ringkjøbing Amt den dem ved den Kongelige Viborgske Landsoverrets Dom
af 7de Juli f.A. for at have afgivet urigtig Forklaring for Retten, i
Henhold til Forordningen 15de April 1840 § 5 sidste Punktum,
ifundne Straf af simpelt Fængsel i 8 Dage, imod at de til Ringkjøbing Amts Fattigkasse hver især erlægge en Mulkt af 25 Rd.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Nedsættelse af en Architect I. F. Meyer idømt
Mulkt.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt al
lernaadigst, at den Architect Johann Frederik Meyer heraf Staden ved
Høiesterets Dom af 19de Juni f.A. for Udeblivelse i en imellem ham
og Glarmester Christian Korck verserende Sag idømte Mulkt af 200
Rd. til Justitskassen nedsættes til 50 Rd.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Ophævelse af Arbeidsmand Lars Jensens Ægte
skab, m.v.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at Ægteskabet imellem Arbeidsmand Lars Jensen af Aunø
og Maren Kirstine Christiansdatter ophæves, og at det tillades Man-
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den at indgaa andet Ægteskab, navnlig med Anne Dorthea Nielsdatter, uanset at han under sit Ægteskab har forset sig med hende.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om Bevilling for Chorist ved det Kongelige Theater Jens
Georg Smith og Hustru til at adoptere en af førstnævnte udenfor Ægte
skab avlet Søn.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at det tillades Chorist ved det Kongelige Theater Jens Georg
Smith og Hustru Vilhelmine Jacobine Smith, født Petersen her af Sta
den, at adoptere en af førstnævnte udenfor Ægteskab avlet Søn Chri
stian Georg, saaledes at denne bliver berettiget til at føre Familie
navnet Smith og tage Arv efter Adoptivforældrene, dog at dennes
Størrelse ikke overstiger, hvad disse i Henhold til den gjældende Lov
givning ved en testamentarisk Disposition gyldigen kunne tillægge
Adoptivbarnet.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Forbedringshusfange James Petersens Løsladelse.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at Forbedringshusfange James Petersen, der den 23de d.M.
vilde være at løslade af Straffeanstalten, maa løslades saa betids, at
han kan hjemsendes med et den 20de d.M. til Vestindien afgaaende
Skib.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Ophævelse af Skomagersvend Johan Møllers Æg
teskab.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at Ægteskabet mellem Skomagersvend Johan Møller af
Stockholm og Rosine Emilie Møller, født Rost, her af Staden, ophæves,
og at det tillades sidstnævnte at indgaa nyt Ægteskab.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om, at den Recognition, som i Henhold til allerhøieste Reso
lution af 2den Juli 1845 skal erlægges til den polytechniske Lærean
stalt ved Meddelelsen af personlige Apothekerprivilegier, for Frem
tiden maa bortfalde.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at bestemme, at den Recognition, som i Henhold til al
lerhøieste Resolution af 2den Juli 1845, bekjendtgjort ved CancelliPlakat 28de s.M., skal erlægges til den polytechniske Læreanstalt ved
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Meddelelse af Apothekerprivilegier, i hvilke det i Medfør af Resolution
af 23de December 1842 udtrykkeligt udtales, at Rettigheden til Apothekets Drift kun gjælder for Besidderens Person, maa bortfalde fra
lste April næstkommende.
Justitsministeren. [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Ophævelse af Leiehusmand Niels Pedersens Æg
teskab, m.v.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at Ægteskabet mellem Leiehusmand Niels Pedersen af Moseby og hans sindssvage Hustru Maren Rasmusdatter maa fuldstændig
ophæves, og at Manden maa indgaa nyt Ægteskab.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om, at de Kapitaler, der indsættes i den Sparekasse, der
agtes oprettet for Skagen Kjøbstad og Omegn, og disses Renter maa,
saalænge de sammesteds indestaa, fritages for at belægges med Arrest
og Beslag.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at de Kapitaler, der indsættes i den Sparekasse, der agtes
oprettet for Skagen Kjøbstad og Omegn, og disses Renter maa, saa
længe de sammesteds indestaa, fritages for at belægges med Arrest
og Beslag.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafs Eftergivelse for Ane Kirstine Gregersdatter, Garversvend Petersens Hustru, hvori indstilles, at det allernaa
digst maatte behage Deres Majestæt at eftergive Ane Kirstine Gregersdatter, Garversvend Petersens Hustru, her af Staden, den hende
ved Kjøbenhavns Criminal- og Politirets Dom af 17de Januar 1860, i
Medfør af Plan lste Juli 1799, Forordn. 21de August 1829 § 4 og
Plakat 9de October 1833 § 1 idømte Straf af Arbeide i Kjøbenhavns
Fattigvæsens Tvangsarbeidsanstalt i 1 Maaned.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Livsstrafs Eftergivelse for Ane eller Anna Marie
Olsen.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at Ane eller Anna Marie Olsen eller Olesen eller Andersen
af Jellinge maa forskaanes for den hende ved Højesterets Dom af 24de
f.M., i Henhold til D.L. 6-6-8 cfr. 6-6-7, idømte Straf af at miste sin
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Hals, og hendes Hoved at sættes paa en Stage, imod at hun hensættes
til Forbedringshusarbeide i 2 Aar.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Arrestanten Carl August
Hansen, hvori indstilles, at den Carl August Hansen ved Høiesterets
Dom af 13de Marts d.A. for 2den Gang begaaet Tyveri ifundne Straf
af Forbedringshusarbeide i 18 Maaneder allernaadigst eftergives ham,
mod at han hensættes i Fængsel paa sædvanlig Fangekost i 60 Dage
og i Forbindelse dermed underkastes en corporlig Revselse af 15 Rot
tingslag.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Livsstrafs Eftergivelse for Auguste Helene Lewantowsky eller Lewan tosky, hvori indstilles, at det allernaadigst
maatte behage Deres Majestæt at eftergive Auguste Helene Lewan towsky eller Lewantosky den hende ved Høiesterets Dom af 17de f.M.
for at have dræbt et af hende født Barn kort efter dets Fødsel, efter
D.L. 6-6-7 jfr. Forordn. 4de October 1833 §§ 10 og 6, idømte Straf
af at miste sin Hals og hendes Hoved at sættes paa en Stage, imod
at hun hensættes til Forbedringshusarbeide paa Deres Majestæts
Naade.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om Adoptionsbevilling for Tobaksfabrikør A. P. Lund og
Hustru.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at det tillades Tobaksfabrikør Andreas Peter Lund og Hu
stru Mariane Cathrine Lund, født Sommerfeldt, af Randers, at adop
tere Cecilie Erhardine Petersen, saaledes at hun bærer deres Navn og
tager Arv efter dem, dog at dennes Størrelse ikke overstiger, hvad de
efter den gjældende Lovgivning ved en testamentarisk Disposition
gyldigt kunde tillægge hende.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om, at det maa tillades Besidderen af Baroniet Lehn til Be
stridelse af Omkostningerne ved Drainingen af Hovedgaarden Hvid
kilde at optage et Laan paa Lehnet, hvori indstilles, at Justitsmini
steriet allernaadigst maa bemyndiges til at tillade Besidderen af Ba
roniet Lehn paa Fyn, Kammerherre, Baron Otto Ditlev Rosenørn-
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Lehn til Bestridelse af Omkostningerne ved Draining af de Baroniets
Hovedgaard Hvidkilde tilliggende Jorder ved Udgangen af hvert af
Aarene 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868 og 1869 at optage et
Laan paa Lehnet af saadant Beløb, som det oplyses, at Drainingsarbeiderne, hvis forsvarlige Udførelse bør godtgjøres ved Attest fra
tvende paalidelige og sagkyndige Mænd, i det forløbne Aar have ko
stet, paa Vilkaar :
1) At de respektive Laan forrentes og afdrages med 6 % aarlig i 28
Aar, at regne fra de respektive Optagelsestider, Halvdelen i hver
af de aarlige Omslagsterminer, og
2) At det ved Udløbet af hver Termin godtgjøres for Ministeriet, at
Renter og Afdrag ere rigtigt erlagte.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Hans Adolph Johansen.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at eftergive Hans Adolph Johansen af Vollerup den ham
ved Høiesterets Dom af 25de f.M. for attenteret Voldtægt, i Henhold
til D.L. 6-13-10, tilfundne Straf af at miste sit Liv, mod at han hen
sættes til Forbedringshusarbeide i 5 Aar.
Sluttelig refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Fastsættelse ved foreløbig Lov af Veder
laget for Contoirudgifter til Embedet som Borgermester og Byfoged
samt By- og Raadstueskriver i Fredericia.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at Vederlaget for Contoirudgifter til Embedet som Borger
mester og Byfoged, samt By- og Raadstueskriver i Fredericia allernaa
digst maa fastsættes til 1127 Rd. aarlig ved foreløbig Lov i Overens
stemmelse med det den refererede Forestilling allerunderdanigst ved
lagte Udkast.
Finantsministeren [Fenger] refererede 8 allerunderdanigste Fo
restillinger, hvorved resp. følgende 8 af Rigsraadet vedtagne Love fo
relægges til allerhøieste Stadfæstelse, nemlig :
1) Lov angaaende Afløsning af det for adskillige under Domænevæse
net henhørende Eiendomme i Hertugdømmet Slesvig bestaaende
Arveforpagtningsforhold.
2) Lov om Bidrag til Apanage for Hans Kongelige Høihed Prinds
Christian Frederik Vilhelm Carl til Danmark.
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3) Lov om Eftergivelse af Summer, der skyldes til Statskassen for
modtagne Forskud paa Gager og deslige.
4) Lov angaaende Udgifterne ved topographiske Opmaalinger i Her
tugdømmet Slesvig.
5) Lov om Hovedforbedring af St. Thomæ Havn.
6) Lov indeholdende Bestemmelser til Forberedelse af en Reform af
Lovgivningen for de dansk-vestindiske Besiddelser i finantsiel Hen
seende samt om Forandring af nogle Skatter og Afgifter i be
meldte Besiddelser.
7) Lov angaaende Skibsfart og Handel paa St. Thomas.
8) Lov om en midlertidig Forbedring af Lønningen for Embedsmænd
og Betjente under Fælledsministerierne i Finantsperioden 1862-64.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allerhøist at stadfæste samtlige disse 8 Love.
Finantsministeren [Fenger] refererede dernæst en allerunderda
nigst Forestilling, om at en med allerhøieste Bestalling forsynet Told
assistent maa blive sat under Tiltale til Embedsforbrydelse.
Overensstemmende med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at bemyndige Finantsministeren til at foranledige sus
penderet Toldassistent Christiansen i Nykjøbing paa Morsø sat under
Tiltale til Embedsforbrydelse i Henhold til Forordningen af lste Fe
bruar 1797 § 88 og Instrux for Toldofficianter udenfor Kjøbenhavn
af 12te December 1797 § 12.
Finantsministeren [Fenger] forelagde sluttelig, efter allerhøieste
Befaling, til Corroboration i det Geheime-Statsraad en af Hans Maje
stæt, efter Finantsministerens derom, paa Grund af at Sagen presse
rede, allerunderdanigst gjorte Indstilling, i Kabinettet afgiven aller
høieste Resolution, hvorved den af Rigsraadet vedtagne Lov angaaende
en Forandring i § 53 af Forfatningsloven for det danske Monarkis
Fælledsanliggender af 2den October 1855 stadfæstes.
Bemeldte Resolution corroboreredes.
Hans Majestæt hævede derpaa Geheime-Statsraads-Mødet.

J. Liebe.
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Møde i geheimestatsrådet torsdag d. 1. maj 1862.
Aar 1862, Torsdagen den 1ste Mai, var det Geheime-Statsraad for
samlet paa Christiansborg Slot under Hans Majestæt Kongens aller
høieste Præsidium. Hans Kongelige Høihed Prindsen til Danmark var
fraværende.
Udenrigsministeren [Hall] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling, hvorved forelægges den af Rigsraadet vedtagne Lov om Tillæg
til det foreløbige Normalbudget af 28de Februar 1856 § 10 angaaende
de til Udenrigsministeriets Ressort henhørende Udgifter for den toaarige Finantsperiode 1862-64.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at stadfæste denne Lov.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend den Entwurf
einer Wegeordnung und einer Verordnung betreffend die Abtretung
von Grundstücken und Gerechtsamen zu öffentlichen Wegezwecken für
das Herzogthum Lauenburg.
In Übereinstimmung mit dem Anträge geruheten Seine Majestät,
die Regierung des Herzogthums Lauenburg allerhöchst zu autorisiren,
über die angeschlossenen Entwürfe resp. einer Wegeordnung für das
Herzogthum Lauenburg und einer Verordnung betreffend die Überlas
sung von Grundstücken und Gerechtsamen zu Zwecken des öffentlichen
Wegewesens im Herzogthum Lauenburg mit der lauenburgischen Rit
ter- und Landschaft in Communication zu treten.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die Milderung
der wider die Inculpatin Sophie Elisabeth Auguste Westphal aus Neu
stadt wegen Kindesmordes beschlossenen Todesstrafe.
Übereinstimmend mit dem Anträge geruheten Seine Majestät, die
wider die Inculpatin Sophie Elisabeth Auguste Westphal aus Neu
stadt von dem holstein-lauenburgischen Oberappellationsgerichte we
gen Kindesmordes beschlossene Todesstrafe aus allerhöchster Gnade auf
eine 8jährige Zuchthausstrafe zu mildern, mit der Bestimmung je
doch, dass der Inculpatin diese Milderung erst nach Verkündigung des
wider sie beschlossenen Erkenntnisses zu eröffnen sei.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend ein Gesuch
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des Ober- und Landgerichtsadvokaten Huss in Ahrensburg als gericht
lich bestellten Anwaldes des Arbeitsmannes Paschen Hinrich Möller
aus Hambergen, adeligen Gutes Jersbeck um Herabsetzung der wider
den Letzteren wegen dritten Diebstahls erkannten zweijährigen Zucht
hausstrafe.
In Übereinstimmung mit dem Anträge geruheten Seine Majestät,
die von dem Justitiariate des adeligen Guts Jersbeck im Gemässheit
obercriminalgerichtlichen Rescriptes vom 7ten November v.J. unter
dem 14tcn desselben Monats wider den Arbeitsmann Paschen Hinrich
Möller aus Hambergen wegen dritten Diebstahls erkannte zweijährige
Zuchthausstrafe aus allerhöchster Gnade in eine sechs mal fünftägige
Gefängnisstrafe bei Wasser und Brot zu verwandeln.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend das Gesuch
des Maurergesellen Franz August Wilhelm Wendt aus Damnatz im
hannöverschen Amte Dannenberg, um Aufhebung der wegen verbote
nen Handwerkes wider ihn erkannten Landesräumung.
Übereinstimmend mit dem Anträge geruheten Seine Majestät, die
wider den Maurergesellen Frantz August Wilhelm Wendt aus Dam
natz im hannöverschen Amte Dannenberg unter dem 6ten November
1858 von dem Magistrate der Stadt Altona wegen verbotenen Hand
werkes erkannte Landesräumung aus allerhöchster Gnade aufzuheben.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend ein Gesuch
des Anton Vogel in Altona, um Verleihung eines Patents für die Her
zogthümer Holstein und Lauenburg auf die ausschliessliche Anferti
gung von Schälmaschinen für Äpfel, Kartoffeln und andere harte
Früchte nach der von ihm angegebenen Construction.
In Übereinstimmung mit dem Anträge geruheten Seine Majestät,
dem Altonaer Bürger Anton Vogel auf 5 Jahre ein Patent für die Her
zogthümer Holstein und Lauenburg auf die ausschliessliche Anferti
gung der von ihm näher beschriebenen von dem Maschinenfabrikanten
Johann Philipp Münnemann in Berlin erfundenen Schälmaschinen für
Äpfel, Kartoffeln und andere harte Früchte allergnädigst zu verleihen.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend den Entwurf
eines Gesetzes enthaltend einige Abänderungen der Wechselordnung
für das Herzogthum Holstein vom 23sten Februar 1854.
25*
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In Übereinstimmung mit dem Anträge genehmigten Seine Majestät
allerhöchst, dass der der referirten Vorstellung angeschlossene Ent
wurf eines Gesetzes betreffend einige Abänderungen der Wechselord
nung für das Herzogthum Holstein vom 23sten Februar 1854 der
nächsten ordentlichen Ständeversammlung dieses Herzogthums zur
Beschlussnahme vorgelegt werde.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend den Entwurf
eines Gesetzes einige Abänderungen der Wechselordnung für das Her
zogthum Lauenburg vom löten Februar 1858 betreffend.
Übereinstimmend mit dem Anträge geruheten Seine Majestät, die
Regierung des Herzogthums Lauenburg allerhöchst zu autorisiren,
über den anliegenden Entwurf eines Gesetzes betreffend einige Abän
derungen der Wechselordnung für das gedachte Herzogthum vom lö
ten Februar 1858 mit der dortigen Ritter- und Landschaft in Com
munication zu treten.
Noch referirte der Minister für die Herzogthümer Holstein und
Lauenburg [Hall] eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend das
Bauproject für die Preetz-Plöner-Chaussee.
In Übereinstimmung mit dem Anträge geruheten Seine Majestät,
den der referirten Vorstellung angeschlossenen von der Chaussee- und
Wegebaudirection entworfene, revidirte Voranschlag für den Bau der
Preetz-Plöner-Chaussee vom Januar 1862, wonach das Baucapital
194,650 Rt. betragen wird, allerhöchst zu genehmigen, und das Mini
sterium allerhöchst zu autorisiren, darnach zu Ausführung des Bau’s
das weiter Erforderliche zu verfügen, insbesondere behufs der Expro
priationsverhandlungen einen Entschädigungscommissair zu bestellen,
wie auch die etwa als nothwendig oder zweckmässig sich annoch er
gebenden Abweichungen von der projectirten Bauausführung zu ge
nehmigen, insofern dadurch die Bausumme der 194,650 Rt. nicht
überschritten wird.
Schliesslich referirte der Minister für die Herzogthümer Holstein
und Lauenburg [Hall] eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend
die Ausschreibung eines Beitrags zur allgemeinen Deichkasse für das
Herzogthum Holstein.
In Übereinstimmung mit dem Anträge geruheten Seine Majestät,
das Ministerium allergnädigst zu autorisiren, zur Ausschreibung eines
Beitrags zur allgemeinen Deichkasse von 4 Sch. à Demath und 10 Sch.
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à Morgen ein zugleich die Verwendung der zuletzt erhobenen Beiträge
ergebendes Patent nach Maassgabe des der referirten Vorstellung al
lerunterthänigst angeschlossenen Entwurfs zu erlassen.
Marineministeren [Bille] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling, hvorved forelægges den af Rigsraadet vedtagne Lov om Tillæg
til det foreløbige Normalbudget af 28de Februar 1856 i Finantsperio
den 1862-64 for Marineministeriets Vedkommende.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at stadfæste denne Lov.
Fremdeles refererede Marineministeren [Bille] en allerunderda
nigst Forestilling angaaende den Søetatens faste Mandskab tillagte
Kost in natura, idet han indstillede, at den Søetatens faste Mandskab,
Drenge og Pensionister ved de under 16de Februar 1856 allerhøist ap
proberede Reglementer samt øvrige Bestemmelser tillagte Kost in na
tura bortfalder fra 1ste April 1862 at regne og erstattes med Penge,
der udbetales maanedlig med V12 af det for Aaret bestemte Beløb paa
en af Ministeriet nærmere bestemt Dag midt i Maaneden; at Erstat
ningssummens Størrelse søges bestemt for hver Finantsperiode ved
Tillægsloven til Normalbudgettet for Marineministeriets Vedkom
mende; og at den saaledes bestemte Godtgjørelse træder istedetfor
Prisen paa en Portion Kost ved Beregningen af Dagløn og Afkortnin
ger efter Tabel I til Reglementet for Underklasserne.
Samtlige disse Indstillinger bleve allernaadigst bifaldte af Hans
Majestæt.
Krigsministeren [Thestrup] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling, hvorved forelægges den af Rigsraadet vedtagne Lov om Tillæg
til det foreløbige Normalbudget af 28de Februar 1856 i Finantsperio
den 1862-64 for Krigsministeriets Vedkommende.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at stadfæste denne Lov samt at bemyndige Krigsmini
steriet til at foretage de i Henhold dertil fornødne Forandringer i de
allerhøist approberede Budgetter for Ministeriet resp. for 1862/63 og
1863/64.
Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Wolfhagen] refererede en
allerunderdanigst Forestilling angaaende Udfærdigelsen af en aller
høieste Concession for Firmaet Peto, Brassep & Betts i London til at
anlægge og drive en Jernbane i Nordslesvig med tilhørende Sidebaner,
hvori indstilles, at det maatte behage Deres Majestæt allernaadigst at
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bifalde, at der i Overensstemmelse med vedlagte Udkast meddeles Fir
maet Peto, Brassep & Betts en allerhøieste Concession til at anlægge
og drive en Jernbane i Nordslesvig med tilhørende Sidebaner; at end
videre et i Overensstemmelse med det vedlagte Udkast affattet Regula
tiv for de paagjældende Baners Anlæg tilføies som Bilag til bemeldte
Concession, samt at der endelig gives det nævnte Firma Haab om, at
der ved Approbationen af Bestemmelserne angaaende Indretningen og
Bestyrelsen af det Selskab, til hvilket de agte at overdrage den even
tuelle Concession, samt af Reglerne for de paagjældende Jernbaners
Drift og Taxterne for Befordring og Transport paa samme vil blive
taget væsentligt Hensyn til de Bestemmelser og Regler, der ere gjæl
dende for det Flensborg-Husum-Tønningske Jernbaneselskab og for
den sydslesvigske Jernbanes Drift.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst samtlige disse Indstillinger.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Ordning af Forholdet mellem Apothekernes og
Materialisternes Handelsret, hvori indstilles, at det maatte behage De
res Majestæt allernaadigst at bifalde:
1) At det i Henhold til Lov af 29de December 1857 angaaende Haandværks- og Fabrikdrift m.v. § 46 ved Kongelig Anordning maa be
stemmes, at det skal være Apothekerne forbeholdt at forhandle de
paa den hoslagte Fortegnelse Ltr. B under No. 1 anførte Varer i
Kvantiteter til en Salgspris under 20 Rd. samt de paa samme For
tegnelse under No. 2 anførte i Kvantiteter af under 5
ad Gangen,
saaledes at det kun tillades Materialisterne at forhandle de nævnte
Varer i Kvantiteter, henholdsvis til en Salgspris af 20 Rd. og der
over eller af 5 Q ad Gangen og derover, dog at disse Grændser ikke
komme i Betragtning, naar Varerne sælges til andre, der ere be
rettigede til at forhandle dem.
2) At den vedlagte Liste Ltr. A, naar det fornødne om den oven
nævnte Afgjørelse kundgjøres, tillige maa bringes til offentlig
Kundskab som indeholdende en fuldstændig Angivelse af alle de
præparerede Medicinalvarer, der ifølge Lov af 29de December 1857
om Haandværks- og Fabrikdrift m.m. § 35 No. 1 fortiden anses
undtagne fra den almindelige Detailhandel.
3) At begge Fortegnelser hvert femte Aar revideres og med de For
andringer, som herved findes hensigtsmæssige, atter hver Gang
fuldstændig bekjendtgjøres.
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4) At Justitsministeriet bemyndiges til at bestemme særegne billige
Taxter for Apothekernes Salg af de i Forordningen af lste April
1796, cfr. Plakat af 19de April 1843, nævnte Gifter, som have over
veiende technisk eller økonomisk Anvendelse, og ligeledes for Sal
get i større Qvantiteter af alle gængse Medicinalvarer, præparerede
eller upræparerede, der forhandles uden Recept eller have en, om
end kun indskrænket, technisk eller økonomisk Anvendelse.
5) At der maa tillægges de førend lste Januar 1862 etablerede Mate
rialister, som selvfølgelig beholde den Handelsret, der er hjemlet
dem ved de dem meddelte Bevillinger, hvad de nu mangle i den
Salgsret, som Materialist-Borgerskab i Henhold til Loven af 29de
December 1857 § 46 giver dem Adgang til, uden at de derfor be
høve at tage saadant Borgerskab.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede dernæst en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Ophævelse af Ægteskabet mellem Tjene
stekarl H. F. M. Johansen og Hustru.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at Ægteskabet imellem Tjenestekarl Hans Frederik Martin
Johansen af Femø og Hustru Maren Nielsdatter ophæves, og at det
tillades Manden at indgaa nyt Ægteskab, navnlig med Husmand Pe
der Hansens Enke Ane Dorthe Johnsen, uanset at han under sit Æg
teskab har forset sig med hende.
Fremdeles refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Strafformildelse for Drengen Peter Hans,
ogsaa kaldet Petersen, hvori indstilles, at Drengen Peter Hans, ogsaa
kaldet Petersen, af Sundby-Vester paa Amager, allernadigst maa ef
tergives den ham ved Kjøbenhavns Criminal- og Politirets Dom af
22de f.M. for Tyveri, i Medfør af Forordningen Ilte April 1840 § 27,
idømte Straf af Forbedringshusarbeide i 8 Maaneder, imod at der
tildeles ham 20 Rottingslag, og at han derefter hensættes til Fængsel
paa sædvanlig Fangekost i 40 Dage.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Mulkts Eftergivelse for forhenværende Kjøbmand
L. R. Albertsen.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt al
lernaadigst, at forhenværende Kjøbmand i Rudkjøbing Laubert Ran-
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Island og Færøerne samt de danske Kolonier, at forfærdige eller lade
forfærdige den af ham angivne Mekanisme til at føre Sæd fra en
Vogn ind i en Ladebygning og at anbringe den paa hvilket Sted i
Bygningen, man ønsker.
Videre refererede Indenrigsministeren [Lehmann] en allerunder
danigst Forestilling om Enerets-Bevilling for Samuel Roberts.
Overensstemmende med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at forunde Samuel Roberts i Hull 5 Aars Eneret til i det
danske Monarki, med Undtagelse af Bilandene Island og Færøerne
samt de danske Kolonier, at forfærdige og lade forfærdige de af ham
angivne roterende Harver.
Indenrigsministeren [Lehmann] refererede en allerunderdanigst
Forestilling om Enerets-Bevilling for Bagermester H. M. Chr. Nielsen.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at forunde Bagermester H. M. Chr. Nielsen af Lystofte
under Kjøbenhavns Amt 5 Aars Eneret til i det danske Monarki, med
Undtagelse af Bilandene Island og Færøerne samt de danske Kolonier,
at sammenpresse eller lade sammenpresse Klid saavel af Hvede som
af Rug til Kager paa den af ham angivne Maade.
Sluttelig refererede Indenrigsministeren [Lehmann] en allerunder
danigst Forestilling om Enerets-Bevilling for A. Hansen Rosendal.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigat at forunde A. Hansen Rosendal boende paa Strandveien
ved Emilie Kilde under Kjøbenhavns Amt 5 Aars Eneret til i det dan
ske Monarki, med Undtagelse af Bilandene Island og Færøerne samt
de danske Kolonier, at forfærdige eller lade forfærdige den af ham
angivne Kornradsaanings- samt Tromle-, Harve- og Tilfyldningsmaskine, der ogsaa kan benyttes som Hyppe- og Lugemaskine.
Hans Majestæt hævede derpaa Geheime-Statsraads-Mødet.

J. Liebe.

Møde i geheimestatsrådet fredag d. 6. juni 1862.
Aar 1862, Fredag den 6te Juni, var det Geheime-Statsraad forsam
let paa Christiansborg Slot under Hans Majestæt Kongens allerhøieste
Præsidium. Indenrigsministeren var paa Grund af Sygdom fravæ
rende.
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Overensstemmende med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at tillægge det forelagte Udkast Lovskraft.
Fremdeles refererede Finantsministeren [Fenger] en allerunderda
nigst Forestilling om Henlæggelse af Controlstederne i Sydvesthjørne
og Dagebøl fra Tønder til Wyk Toldsted.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at Toldcontrolstederne i Sydvesthjørne og Dagebøl henlæg
ges fra Tønder til Wyk Toldsted.
Videre refererede Finantsministeren [Fenger] en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Approbation paa Statsregnskabet for Fi
nantsperioden 1856-58.
Overensstemmende med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
at meddele allerhøieste Approbation paa Statsregnskabet vedkom
mende Monarkiets fælleds Indtægter og Udgifter i Finantsperioden
1856-58.
Sluttelig refererede Finantsministeren [Fenger] to allerunderda
nigste Forestillinger, hvorved forelægges resp. følgende tvende af Rigs
raadet vedtagne Love, nemlig:
1) Lov om Tillæg til de i det foreløbige Normalbudget af 28de Februar
1856 opførte Statsudgifter for Finantsperioden 1862/64 for Fi
nansministeriets Vedkommende.
2) Lov om Tillæg til de i det foreløbige Normalbudget af 28de Fe
bruar 1856 opførte Statsindtægter for Finantsperioden 1862/64.
I Overensstemmelse med Indstillingerne behagede det Hans Maje
stæt allerhøist at stadfæste begge disse Love.
Indenrigsministeren [Lehmann] refererede en allerunderdanigst
Forestilling om Enerets-Bevilling for O. Hansen Rosendal.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at forunde O. Hansen Rosendal af Gjentofte Sogn 10
Aars Eneret til i det danske Monarki, med Undtagelse af Bilandene
Island og Færøerne samt de danske Kolonier, at forfærdige og lade
forfærdige enkelte og dobbelte Snekastningsmaskiner af den af ham
angivne Construction.
Fremdeles refererede Indenrigsministeren [Lehmann] en allerun
derdanigst Forestilling om Enerets Bevilling for Forpagter I. C. Ha
strup.
Overensstemmende med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at forunde Forpagter Jens Carl Hastrup af Svenstrup
5 Aars Eneret til i det danske Monarki, med Undtagelse af Bilandene
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Island og Færøerne samt de danske Kolonier, at forfærdige eller lade
forfærdige den af ham angivne Mekanisme til at føre Sæd fra en
Vogn ind i en Ladebygning og at anbringe den paa hvilket Sted i
Bygningen, man ønsker.
Videre refererede Indenrigsministeren [Lehmann] en allerunder
danigst Forestilling om Enerets-Bevilling for Samuel Roberts.
Overensstemmende med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at forunde Samuel Roberts i Hull 5 Aars Eneret til i det
danske Monarki, med Undtagelse af Bilandene Island og Færøerne
samt de danske Kolonier, at forfærdige og lade forfærdige de af ham
angivne roterende Harver.
Indenrigsministeren [Lehmann] refererede en allerunderdanigst
Forestilling om Enerets-Bevilling for Bagermester H. M. Chr. Nielsen.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at forunde Bagermester H. M. Chr. Nielsen af Lystofte
under Kjøbenhavns Amt 5 Aars Eneret til i det danske Monarki, med
Undtagelse af Bilandene Island og Færøerne samt de danske Kolonier,
at sammenpresse eller lade sammenpresse Klid saavel af Hvede som
af Rug til Kager paa den af ham angivne Maade.
Sluttelig refererede Indenrigsministeren [Lehmann] en allerunder
danigst Forestilling om Enerets-Bevilling for A. Hansen Rosendal.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigat at forunde A. Hansen Rosendal boende paa Strandveien
ved Emilie Kilde under Kjøbenhavns Amt 5 Aars Eneret til i det dan
ske Monarki, med Undtagelse af Bilandene Island og Færøerne samt
de danske Kolonier, at forfærdige eller lade forfærdige den af ham
angivne Kornradsaanings- samt Tromle-, Harve- og Tilfyldningsmaskine, der ogsaa kan benyttes som Hyppe- og Lugemaskine.
Hans Majestæt hævede derpaa Geheime-Statsraads-Mødet.

J. Liebe.

Møde i geheimestatsrådet fredag d. 6. juni 1862.
Aar 1862, Fredag den 6te Juni, var det Geheime-Statsraad forsam
let paa Christiansborg Slot under Hans Majestæt Kongens allerhøieste
Præsidium. Indenrigsministeren var paa Grund af Sygdom fravæ
rende.
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Udenrigsministeren [Hall] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling, hvorved forelægges den af Rigsraadet vedtagne Lov angaaende
Udredelsen af Vederlaget for Stader-Brunshauser Toldens Afløsning.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede Hans Majestæt al
lerhøist at stadfæste denne Lov.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die Milderung
des wider die Ehefrau Anna Schmuck, geb. Andres aus Störkathen
wegen Kindesmordes und zweiten Ehebruchs, sowie ersten kleinen
Diebstahls beschlossenen Todesurtheils.
In Übereinstimmung mit dem Anträge geruheten Seine Majestät,
die wider die Inculpatin, Ehefrau Anna Schmuck, geb. Andres, aus
Störkathen wegen verübten Kindesmordes und zweiten Ehebruchs so
wie ersten kleinen Diebstahls von dem holstein-lauenburgischen Ober
appellationsgerichte beschlossene Todesstrafe aus allerhöchster Gnade
auf eine 8 jährige Zuchthausstrafe zu mildern, mit der Bestimmung
jedoch, dass diese Milderung erst nach Verkündigung des Urtheils der
Inculpatin zu eröffnen sei.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die Ermässi
gung der wider den Schuster Georg Friedrich Stahmer aus Blankenese
wegen Meineids erkannten lebenswierigen Zuchthausstrafe, indem er
allerunterthänigt beantragte, ob nicht die wider den Schuster Georg
Friedrich Stahmer aus Blankenese unterm 16ten Januar d.J. von dem
holstein-lauenburgischen Oberappellationsgerichte wegen Meineides
erkannte lebenswierige Zuchthausstrafe aus allerhöchster Gnade auf
eine 6 jährige Zuchthausstrafe herabzusetzen sein möchte.
Seine Majestät genehmigten allerhöchst diesen Antrag, jedoch dass
die Strafe auf eine 4jährige Zuchthausstrafe herabgesetzt werde.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend ein Gesuch
des Käthners Jochen Friedrich Hardekopf in Mühlenrade, Amts
Schwarzenbeck, um Verwandlung der wegen Jagdcontravention wider
ihn erkannten Gefängnisstrafe in eine Geldbusse.
Übereinstimmend mit dem Anträge geruheten Seine Majestät, die
in Gemässheit Instructoriums des Hofgerichtes des Herzogthums Lau
enburg vom 17ten Juli v.J., von dem Gerichte Basthorst unter dem
3lsten s.M. wider den Käthner Jochen Friedrich Hardekopf aus Mühlen-
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1) Ob nicht der angeschlossene Entwurf eines Budgets für die Kieler
Universität für das Finanzjahr 1862/63 allerhöchst zu genehmigen
und dabei zu bewilligen sein möchte, dass zur Bestreitung der nach
Maassgabe der allerhöchsten Resolution vom 18ten Juli 1859 aus
dem Universitätsbudget abzuhaltenden pensionen für Kieler Univer
sitätsbeamte und deren Angehörige ein besonderer für das Finanz
jahr 1862/63 auf 1200 Rt. berechneter Zuschuss der königlichen Kasse
äusser den bisherigen Zuschüssen derselben mit der Bestimmung
zur Disposition gestellt werde, dass dieser Zuschuss zur Auszah
lung an die Universitätskasse nicht gelange, dagegen die darauf
fallenden Pensionen directe von dem Finanzministerium aus dieser
Summe zu berichtigen seien.
2) Ob nicht in Betreff der Refusion des s.g. Extraordinariums aus
der Universitätskasse an die Finanzen für die Zeit vom lsten April
1853 bis weiter allergnädigst zu genehmigen sein möchte:
a) Dass aus der Universitätskasse für die Zeit vom lsten April
1853 bis ult. März 1860 äusser der im Jahre 1860/61 liquidirten
Summe von 16.000 Rt. annoch eine Summe von 21.938 Rt. 691/«
Sch., sowie an zuviel ausbezahlten temporairen Gehaltszulagen
eine Summe von 4.169 Rt. 8U/2 Sch. im Ganzen eine Summe
von 26.108 Rt. 55 Sch. an die Finanzen refundirt.
b) Dass ein Betrag von mindestens 13.325 Rt. 9IV2 Sch. aus der
Universitätskasse der Baukasse für die neuen akademischen
Hospitäler überwiesen und zugleich die Summe von 175.000 Rt.
bis zu welcher eine Universitätsanleihe zur Bestreitung der Bau
kosten der Hospitäler unterm 3lsten Mai 1854 allerhöchst ge
stattet worden, auf 162.000 Rt. herabgesetzt werde.
c) Dass vom lsten April 1860 bis zur gänzlichen Tilgung dieser
Anleihe die Zuschüsse der Königlichen Kasse mit Ausnahme
des Zuschusses für die Pensionen zum Vollen an die Universi
tätskasse zur Ausführung zu bringen, diejenigen Beträge aber,
welche nach den seitherigen Bestimmungen an die Finanzen zu
refundiren sein würden, zur Abtragung der Bauanleihe zu ver
wenden seien, und
d) Dass zur Bestreitung der an die Finanzen zurückzuzahlenden
Summe von 26.108 Rt. 55 Sch. und der an die Baukasse zu
überweisenden Summe von mindestens 13.325 Rt. 9IV2 Sch.
event, eine Summe von 40.000 Rt. von den belegten Capitalien
der Kieler Universität zur Verwendung komme.
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Sämmtliche Anträge wurden von Seiner Majestät allerhöchst ge
nehmigt.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend den Entwurf
eines Sonderbudgets über die Einnahmen und Ausgaben des Herzog
thums Holstein pro 1862/63.
Übereinstimmend mit dem Anträge geruheten Seine Majestät, den
der referirten Vorstellung angeschlossenen Entwurf eines Budgets
über die Einnahmen und Ausgaben des Herzogthums Holstein für das
Finanzjahr 1862-63, soweit sie das Ministerium für die Herzogthümer
Holstein und Lauenburg sortiren, allerhöchst zu approbiren.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend den Entwurf
eines Budgets über Einnahmen und Ausgaben des Herzogthums Lauen
burg pro 1862/63.
In Übereinstimmung mit dem Anträge wurde der der referirten
Vorstellung angeschlossene Entwurf eines Budgets über die Einnah
men und Ausgaben des Herzogthums Lauenburg pro 1862/63, inso
weit selbige das Ministerium für die Herzogthümer Holstein und Lau
enburg sortiren, allerhöchst approbirt.
Schliesslich referirte der Minister für die Herzogthümer Holstein
und Lauenburg [Hall] eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend
ein Gesuch der Ehefrau Eleonore Hachmeister, geb. Petersen, in Nienstädten, um Erlass einer von dem Altonaer Magistrate wegen Abgabe
einer falschen Versicherung bei Verlust der Ehre und des guten Leu
munds wider sie erkannten 5 tägigen Gefängnisstrafe bei Wasser und
Brot.
Übereinstimmend mit dem Anträge genehmigten Seine Majestät al
lerhöchst, dass die wider die Ehefrau Eleonore Hachmeister, geb. Pe
tersen, in Nienstädten unter dem 20sten Januar d.J. von dem Altonaer
Magistrate wegen Abgabe einer falschen Versicherung bei Verlust der
Ehre und des guten Leumunds erkannte 5 tägige Gefängnisstrafe bei
Wasser und Brot in eine Brüche von 16 Rt. verwandelt werde.
Krigsministeren [Thestrup] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende en ved 6te Infanteri-Bataillon i Slesvig den 19 f.M.
afsagt Krigsretsdom, hvorved Commandersergeant Rosmøllers Sted
søn Frederik Carl Jacob Behrens for Brandstiftelse og Forsøg paa
denne Forbrydelse er tilfunden at hensættes til Forbedring i en Straf
feanstalt i 3 Aar.
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I Overensstemmelse med Indstillingen resolverede Hans Majestæt
allerhøist, at Krigsretsdommen forsynes med følgende allerhøieste
Paategning: »Krigsrettens Dom vorder herved stadfæstet«.
Der Minister für das Herzogthum Schleswig [Wolfhagen] referirte
eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die Milderung der dem
Inculpaten Claus Martensen aus Scheggeroth mittelst Erkenntnisses
des Appellationsgerichts für das Herzogthum Schleswig vom 26sten
April d.J. wegen Meineides zuerkannten lebenslänglichen Zuchthaus
strafe.
In Übereinstimmung mit dem Anträge geruheten Seine Majestät,
die dem Inculpaten Claus Martensen aus Scheggeroth mittelst Er
kenntnisses des Appellationsgerichts für das Herzogthum Schleswig
vom 26sten April d.J. wegen Meineides zuerkannte lebenslängliche
Zuchthausstrafe auf eine vierjährige Zuchthausstrafe aus allerhöch
ster Gnade hcrabzusetzen.
Fremdeles refererede Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Wolf
hagen] en allerunderdanigst Forestilling angaaende Budgettet for Mi
nisteriet for Hertugdømmet Slesvig for Finantsaaret 1862/63.
Overensstemmende med Indstillingen behagede Hans Majestæt al
lernaadigst at stadfæste det forelagte Budget for Ministeriet for Her
tugdømmet Slesvig for Finantsaaret 1862/63.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Livsstrafs Eftergivelse for Arrestanten Anders
Christensen og Karen Nielsdatter, hvori indstilles, at Arrestanten An
ders Christensen og Karen Nielsdatter af Ledøie allernaadigst maa
eftergives den dem ved Høiesterets Dom af 1ste d.M. for Blodskam, i
Henhold til D.L. 6-13-14, 1ste Membrum ifundne Straf af at have de
res Liv forbrudt, imod at de hensættes, Anders Christensen til For
bedringshusarbeide i 2 Aar, og Karen Nielsdatter til Fængsel paa
Vand og Brød i 6 Gange 5 Dage, saaledes at det paalægges dem, naar
han er løsladt af Straffeanstalten, ikke at tage Ophold nærmere hin
anden end i 4 Miles Afstand.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede dernæst en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Livsstrafs Eftergivelse for Ane Cathrine
Hansdatter.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at eftergive Arrestantinden Ane Cathrine Hansdatter den
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hende ved Høiesterets Dom af 29de April d.A. ikj endte Livsstraf, imod
at hun hensættes til Forbedringshusarbeide i 2 Aar.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Vilhelm Emil Holm.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at Vilhelm Emil Holm af Kjøbenhavn eftergives den ham
ved Kjøbenhavns Criminal- og Politirets Dom af lste f.M. for Tyveri,
i Henhold til Forordningen Ilte April 1840 § 1, idømte Straf af at
hensættes i Fængsel paa Vand og Brød i 2 Gange 5 Dage, imod at han
hensættes i simpelt Fængsel i 4 Dage.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Livsstrafs Eftergivelse for Husmand Jens Larsen,
hvori indstilles, at det allernaadigst maatte behage Deres Majestæt at
eftergive Arrestanten, Husmand Jens Larsen, den ham ved Høiesterets
Dom af 29de April d.A. ikjendte Livsstraf, imod at han hensættes til
Forbedringshusarbeide i 2 Aar, og at det paalægges ham efter udstaaet
Straffetid ikke at tage Ophold i en nærmere Afstand fra sin Datter
Mette Marie Jensdatter end 4 Mil.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafs Eftergivelse for Ane Marie Nielsdatter.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede Hans Majestæt al
lernaadigst at eftergive Dagleier Hans Sørensens Hustru Ane Marie
Nielsdatter af Middelfart den hende ved bemeldte Kjøbstads Politi
rets Dom af 17de December f.A., for at have tilladt sin Søn at betle,
idømte Straf af simpelt Fængsel i 8 Dage.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafs Eftergivelse for Drengen Johannes Joa
chim Heinrich Vorbek, hvori indstilles, at Drengen Johannes Joachim
Heinrich Vorbek eftergives den ham ved Kjøbenhavns Criminal- og
Politirets Dom af Ilte Februar d.A. for Tyveri, i Medfør af Forord
ningen Ilte April 1840 § 26, tilfundne Straf af Ris i 2 Dage, 25 Slag
hver Dag.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafs Eftergivelse for Caroline Margrethe Sparre,
født Svendsen, af Helsingør, hvori indstilles, at det maatte behage
Deres Majestæt allernaadigst at bifalde, at Caroline Margrethe Sparre,
26
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født Svendsen, af Helsingør, der ved Høiesterets Dom af 5te Februar
f.A. er tilfunden at hensættes i Fængsel paa Vand og Brød i 5 Dage,
hvilken Straf ved Deres Majestæts allerhøieste Resolution af 27de
April s.A. er formildet til simpelt Fængsel i 8 Dage, erholder fuld
stændig Eftergivelse af den sidstnævnte Straf.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Skipper Hans Peter Jensen
af Thurø.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede Hans Majestæt al
lernaadigst at eftergive Kvaseskipper Hans Peter Jensen af Thurø den
ham ved Sunds-Gudmes Herreders Extrarets Dom af 27de Marts d.A.
for bedrageligt Forhold tilfundne Straf af Fængsel paa Vand og Brød
i 2 Gange 5 Dage, imod at han erlægger en Mulkt af 10 Rd.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Tilladelse for Johannes Pedersens fraskilte Hu
stru Ane Cathrine Rasmusdatter til at indgaa nyt Ægteskab.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at det tillades Johannes Pedersens fraskilte Hustru, Ane
Cathrine Rasmusdatter af Tamdruplund at indgaa nyt Ægteskab,
navnlig med Olaus Lasson, uanset at hun med ham har bedrevet Hor.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Mads Peder Larsen og Hans
Peder Rasmussen, hvori indstilles, at det maatte behage Deres Maje
stæt allernaadigst at eftergive Mads Peder Larsen og Hans Peder Ras
mussen de dem ved Høiesterets Dom af 14de d.M. for Forfærdigelse
og Udgivelse af falske Penge tilfundne Straffe af at hensættes til For
bedringshusarbeide i 6 Aar hver, mod at Mads Peder Larsen tildeles
25 Rottingslag og Hans Peder Rasmussen hensættes i Fængsel paa
Vand og Brød i 6 Gange 5 Dage.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafs Eftergivelse for Skibsfører Lars Jensen.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede Hans Majestæt al
lernaadigst at eftergive Skibsfører Lars Jensen af Aalborg, fortiden af
Stege, der er tiltalt for Falsk og bedrageligt Forhold, den ham ved
Møns Herreds Extrarets Dom af 2den f.M. i Henhold til Lovgivnin
gens Analogi tilfundne Straf af at hensættes i Fængsel paa Vand og
Brød i 2 Gange 5 Dage.
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Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Skipper Hans Hansen af
Svendborg hvori indstilles, at Skipper Hans Hansen af Svendborg
allernaadigst maa eftergives den ham ved Næstved Kjøbstads
Extrarets Dom af 9de December f.A. for bedrageligt Forhold, i
Medfør af Forordningen af Ilte April 1840 § 42, sammenholdt med
§§ 41 og 1, cfr. Forordningen af 12te Juni 1816 § 7, ifundne Straf
af simpelt Fængsel paa sædvanlig Fangekost i 60 Dage, imod at han
til vedkommende Amtsfattigkasse erlægger en Mulkt af 100 Rd.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Henrik Valdemar Lønholdts Løsladelse af Straf
feanstalten.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede Hans Majestæt al
lernaadigst at eftergive den i Forbedringshuset paa Vridsløselille Mark
hensiddende Straffange Henrik Valdemar Lønholdt den tilbagestaaende Del af den ham ved Høiesterets Dom af 8de Marts 1859 for Ty
veri og ulovlig Omgang med Hittegods idømte Straf af Forbedrings
husarbeide i 6 Aar.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om Tilladelse for Indsidder Peder Rasmussen af Kidserup
til at indgaa nyt Ægteskab.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt al
lernaadigst, at der meddeles Indsidder Peder Rasmussen af Kidserup,
hvis Ægteskab med Ane Marie Ludvigsdatter er fuldstændig ophæ
vet ved allerhøieste Bevilling af 17de Juli 1860, Tilladelse til at ind
gaa nyt Ægteskab, navnlig med Kirsten Johansdatter af Hvalsø, uan
set at han med hende har begaaet Hor.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Smed Peter Groth eller Gro
the, hvori indstilles, at det maatte behage Deres Majestæt allernaa
digst at eftergive Smed Peter Groth eller Grothe af Skaarup den ham
ved Høiesterets Dom af 25de April d.A. for voldeligt Overfald, i Hen
hold til Forordningen 4de October 1833 § 12, jfr. § 6, idømte Straf
af Forbedringshusarbeide i 2 Aar, imod at han hensættes i Fængsel
paa Vand og Brød i 6 Gange 5 Dage.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om, at der maa meddeles Sadelmager Gustav Theodor Con26*
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rad Berger og Hustru Bevilling til at adoptere Auguste Sophie Caro
line Brunsing.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at det tillades Sadelmager Gustav Theodor Conrad Berger
og Hustru Thora Antoinette Sophie Berger, født Jensen, her af Staden,
at adoptere Auguste Sophie Caroline Brunsing, saaledes at hun bærer
deres Familienavn Berger og tager Arv efter dem, dog at dennes Stør
relse ikke overstiger, hvad de efter den gjældende Lovgivning ved en
testamentarisk Disposition gyldigen kunde tillægge Adoptivbarnet.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om Nedsættelse af en Smedemester Jens Nielsen idømt
Mulkt til Justitskassen.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at den Smedemester Jens Nielsen af Rønne ved Høiesterets
Dom af 5te Juni f.A. for Udeblivelse i en mellem ham og Jeppe Jørgen
Kofod verserende Sag idømt Mulkt af 200 Rd. til Justitskassen ned
sættes til 25 Rd.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Livsstrafs Eftergivelse for 1) Jens Peder Chri
stensen 2) Ane Kirstine Jørgensdatter, Rasmus Andersens Enke, 3)
Trine Margrethe Pedersen samt Strafformildelse for 4) Ane Marie
Madsdatter, Peder Andersens Hustru, hvori indstilles:
At de 1) Jens Peder Christensen 2) Ane Kirstine Jørgensdatter,
Rasmus Andersens Enke 3) Trine Margrethe Pedersen og 4) Ane Ma
rie Madsdatter, Peder Andersens Hustru, ved Høiesterets Dom af 15de
f.M. tilfundne Straffe, de tvende førstnævnte af at have deres Liv for
brudt og lægges paa Steile og Hjul, Trine Margrethe Pedersen af at
have sit Liv forbrudt og Ane Marie Madsdatter af at hensættes til
Forbedringshusarbeide i 6 Aar allernaadigst maa eftergives dem, imod
at de hensættes, de tvende førstnævnte til Tugthusarbeide paa Livs
tid, Trine Margrethe Pedersen til Forbedringshusarbeide i 2 Aar og
Ane Marie Madsdatter til lige Arbeide i 1 Aar.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Videre refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderdanigst
Forestilling angaaende Fastsættelse ved foreløbig Lov af Vederlaget
for Contoirudgifter til Embedet som Byfoged og Byskriver samt Veier
og Maaler i Skagen.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller-
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naadigst, at Vederlaget for Contoirudgifter til bemeldte Embede fast
sættes til 522 Rd. aarlig ved foreløbig Lov i Overensstemmelse med
det den refererede Forestilling vedlagte Udkast.
Sluttelig refererede Justitsministeren. [Casse] en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Livsstrafs Eftergivelse for Arrestantinden Maren Jensdatter.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede Hans Majestæt al
lernaadigst at eftergive Arrestantinden Maren Jensdatter den hende
ved Høiesterets Dom af 23de f.M. for Barnefødsel i Dølgsmaal, i Hen
hold til D.L. 6-6-8, cfr. 6-6-7, ifundne Straf af at miste sin Hals og
hendes Hoved at sættes paa en Stage, imod at hun hensættes til For
bedringshusarbeide i 3 Aar.
Finantsministeren [Fenger] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling, hvorved forelægges Udkast til Anordning om Oprettelsen af et
Immigrationsfond for Øen St. Croix.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede Hans Majestæt al
lernaadigst at bifalde, at det forelagte Udkast til Anordning om Op
rettelsen af et Immigrationsfond for Øen St. Croix bliver tillagt Lovs
kraft.
Hans Majestæt hævede derpaa Geheime-Statsraads-Mødet.
J. Liebe.

Møde i geheimestatsrådet lørdag d. 12. juli 1862.
Aar 1862, Løverdagen den 12te Juli, var det Geheime-Statsraad
forsamlet paa Fredensborg Slot under Hans Majestæt Kongens aller
høieste Præsidium.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die Milderung
der wider die Inculpatin Alida Henriette Wilhelmine Wallhöfer aus
Hinschenfelde wegen Kindesmordes beschlossenen Todesstrafe.
In Übereinstimmung mit dem Anträge geruheten Seine Majestät,
die wider die Inculpatin Alida Henriette Wilhelmine Wallhöfer aus
Hinschenfelde von dem holstein-lauenburgischen Oberappellationsge
richte wegen Kindesmordes beschlossene Todesstrafe aus allerhöch
ster Gnade auf eine sechsjährige Zuchthausstrafe zu mildern, mit der
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Bestimmung jedoch, dass der Inculpatin diese Milderung erst nach
Publication des wider sie beschlossenen Strafurtheils zu eröffnen sei.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die bean
tragte Begnadigung des wegen Todtschlages mit einer 8jährigen
Zuchthausstrafe belegten Asmus Hans Hinrich Süberkrüpp aus Schaf
stedt.
übereinstimmend mit dem Anträge geruheten Seine Majestät, dem
Züchtling Asmus Hans Hinrich Süberkrüpp aus Schafstedt den Rest
der in Gemässheit allerhöchster Resolution vom 29sten October v.J.
wegen Todtschlages von ihm zu verbüssenden achtjährigen Zuchthaus
strafe aus allerhöchster Gnade zu erlassen.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend ein Gesuch
des Arbeitsmannes Hans Wiese aus Barsbeck um Erlass des von
seiner Ehefrau Antje Wiese annoch zu verbüssenden Restes einer we
gen Mitanstiftung eines grossen qualificirten Diebstahls und nachfol
gender Begünstigung desselben erkannten Gefängnisstrafe.
In Übereinstimmung mit dem Anträge geruheten Seine Majestät,
der Ehefrau Antje Wiese den annoch von ihr zu verbüssenden Rest
einer von der Klösterlichen Obrigkeit zu Preetz unter dem 29sten De
cember 1860 wegen Mitanstiftung eines grossen qualificirten Dieb
stahls und nachfolgender Begünstigung desselben erkannten, dem
nächst in eine 120 tägige Gefängnisstrafe bei gewöhnlicher Gefangen
kost verwandelten, 6 mal 5 tägigen Gefängnisstrafe bei Wasser und
Brot aus allerhöchster Gnade zu erlassen.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend ein Gesuch
des Rentiers Carl Heinrich Wätke in Altona um Erlass einer wegen
Zinswuchers wider ihn erkannten Strafe.
Übereinstimmend mit dem Anträge genehmigten Seine Majestät
allerhöchst, dass die von dem Trittauer Amtsgericht unter dem 2ten
Januar d.J. wegen Wuchers erkannte Confiscation des von dem Ren
tier Carl Heinrich Wätke in Altona dem früheren Besitzer der Drathmühle zu Grönwohld Carl Alpinus unter dem 2ten November 1858
dargeliehenen Capitals von 1600 Rt. R.M. auf die Hälfte des gedach
ten Capitals beschränkt werde.
Schliesslich referirte der Minister für die Herzogthümer Holstein
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und Lauenburg [Hall] eine allerunterthänigste Vorstellung betref
fend ein Gesuch des Hufners Detlef Wolff zu Söhren und seiner
Söhne Heinrich und Wilhelm Wolff um Erlass der wegen Misshand
lung des Holzvogts Wendel zum Rögen und demselben zugefügter Kör
perverletzung wider sie erkannten Gefängnisstrafen s.w.d.a.
In Übereinstimmung mit dem Anträge geruheten Seine Majestät,
die wider den Hufner Detlef Wolff zu Söhren unter dem 12ten März
d.J. von dem Justitiariate des adeligen Gutes Schmool wegen Miss
handlung des Holzvogts Wendel und demselben zugefügter Körperver
letzung erkannte zwanzigtägige Gefängnisstrafe bei gewöhnlicher Ge
fangenkost aus allerhöchster Gnade in eine Brüche von 30 Rt. R.M. zu
verwandeln.
Marineministeren [Bille] refererede en allerunderdanigst Forestil
ling angaaende Anskaffelsen af et bepantsret Søforsvar, hvori indstil
les, at det maatte behage Deres Majestæt allernaadigst at bifalde, at
den til bepantsret Søforsvar extraordinært bevilgede Sum, i Forbin
delse med hvad der i indeværende Finantsperiode kan bespares af
Contoen »Materiel og Arbeidskraft udenfor det faste Mandskab«, samt
af den Sum, der repræsenteres ved den tilstedeværende Arbeidskraft,
maa anvendes til Bepantsring af Linieskibet Dannebrog og til Tilveie
bringelse af et bepantsret flydende Batteri, og at det allernaadigst
maatte behage Deres Majestæt at bemyndige Ministeriet saavel til at
afgjøre, efter hvilken Tegning og Plan dette bepantsrede flydende
Batteri skal bygges, som til at bestemme, om det skal tilveiebringes
ved Anskaffelse her eller i Udlandet eller ved Bygning her paa Værftet,
saaledes som Ministeriet efter alle foreliggende Omstændigheder
maatte finde det mest stemmende med Tjenestens Tarv.
Cultusministeren [Monrad] bemærkede, at hvis Sagen laa frit for,
forekom der ham ikke lidet at tale for at tage Peder Skram til at
bepantsre fremfor Dannebrog; men Spørgsmaalet om Valget mellem
disse to Skibe, som han fandt at være af langt større Betydning end
det Spørgsmaal, om der skal vælges et dansk eller fremmed Værft til
Bygningen af det projekterede flydende Batteri, betragtede han ikke
længere som frit, da det, efter hvad der forelaa, allerede havde faaet
sin Afgjørelse. Han vilde dernæst anse det som et Spørgsmaal, der
fortjente den omhyggeligste Overveielse, om, naar man kunde faa
Erickson til at levere det flydende Batteri her istedetfor i Amerika,
det ikke, selv mod en betydelig Præmie, vilde med Hensyn til at han
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har tilbudt at bygge det saameget hurtigere, være, saaledes som vore
politiske Forhold stille sig, at foretrække at bestille Skibet hos ham.
Marineministeren [Bille] bemærkede, at Erickson jo naturligvis
var bleven opfordret til at erklære, om han vilde levere Skibet her,
men at det staar udtrykkeligt i hans derefter gjorte Tilbud, at Over
førelsen af Skibet skal ske paa den danske Regjerings Risiko, og Ma
rineministeren troede ikke, at det vilde være heldigt nu længere at
opsætte Afgjørelsen af Spørgsmaalet om Anskaffelsen af et bepantsret
flydende Batteri.
Finantsministeren [Fenger] fandt ogsaa, at det vilde have sin Be
tænkelighed nu paany at henvende Spørgsmaalet til Erickson; hvis
han, hvad der var rimeligt, svarede Nei, saa vilde 6 Uger gaa tabt, og
man maatte da gjøre Regning paa, at hele næste Sommer vilde gaa
hen, inden man kunde faa noget Skib leveret færdigt her.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om, at det allernaadigst maa tillades Besidderen af Baroniet
Lehn at anvende indtil 30.000 Rd. af Baroniets Fideicommismidler til
Bygningsforetagender m.v. ved Hovedgaarden Kidinggaard i Hertug
dømmet Slesvig, hvori indstilles :
1) At et Beløb af indtil 30.000 Rd. af de med Baroniet Lehn for
bundne Midler maa stilles til Lehnsbesidderens, Kammerherre Ba
ron Otto Ditlev Rosenørn-Lehns Raadighed dels til Iværksættelse
af forskjellige Byggeforetagender ved Hovedgaarden Kidinggaard i
Hertugdømmet Slesvig, dels til Indkjøb af Besætning og Inventa
rium til den nævnte Hovedgaard, saaledes at de erhvervede Inven
tariums- og Besætningsgjenstande for Fremtiden blive integre
rende Bestanddele af Eiendommen ligesom Bygningerne.
2) At Justitsministeriet allernaadigst bemyndiges til at træffe alle
for at sikkre Lehnets Tarv i fornævnte Henseende fornødne nær
mere Bestemmelser, forsaavidt det ikke maatte finde Anledning til
at indgaa til Deres Majestæt med allerunderdanigst Forestilling.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om Approbation paa Forandring i Vilkaarene for Afbeta
lingen af den Grevskabet Frijsenborg i Medfør af allerhøieste Bevil
ling af 1ste Juni f.A. paahvilende Gjæld, idet han indstillede, at det
maatte behage Deres Majestæt allernaadigst at approbere, at Justits-
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ministeriet har tilladt, at Besidderen af Grevskabet Frijsenborg, Kam
merherre og Hofjægermester, Greve Christian Emil Juel-Vind-Frijs
maa i hver af de halvaarlige Terminer i Aarene 1868-72 anvende de i
allerhøieste Bevilling af 1ste Juni 1861 fastsatte Gjældsafdrag til Indkjøb af Obligationer, der afgive lovbefalet Sikkerhed, saaledes at disse
Obligationer oplægges som en med Lehnet forbunden Fideicommiskapital, der ved Udløbet af Aaret 1872 bliver at realisere til Dækning
af den sidste Halvdel af den Grevskabet i Medfør af fornævnte aller
høieste Bevilling paahvilende Gjæld.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Livsstrafs Eftergivelse for Peder Sørensen af Ør
sted.
Overensstemmende med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
Kongen allernaadigst at eftergive Arrestanten Peder Sørensen af Ør
sted under Randers Amt den ham ved Høiesterets Dom af 6te f. M.
for Attentat paa Voldtægt, i Henhold til D.L. 6-13-18, idømte Livs
straf, mod at han hensættes til Forbedringshusarbeide i 3 Aar.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Livsstrafs Eftergivelse for Mette Kirstine Iversen
eller Christensen.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at eftergive Mette Kirstine Iversen eller Christensen af
Vildholm under Thisted Amt den hende ved Høiesterets Dom af 5te
f.M. for Barnefødsel i Dølgsmaal og for at have ombragt sit nyfødte
Barn, i Henhold til D.L. 6-6-7, idømte Straf af at miste sin Hals og
hendes Hoved at sættes paa en Stage, mod at hun hensættes til Tugthusarbeide for Livstid.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om, at Tiltale imod forhenværende Forpagter Christoph Fre
derik Zöega maa bortfalde.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at forhenværende Forpagter Christoph Frederik Zöega maa
fritages for Tiltale for at have forstukket nogle hans Fallitbo tilhø
rende Eiendele.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Livsstrafs Eftergivelse for Jørgen Christiansen.
Overensstemmende med Indstillingen behagede Hans Majestæt al-
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lernaadigst at eftergive Jørgen Christiansen af Ortved under Sorø
Amt den ham ved Høiesterets Dom af 18de f.M. for begaaet Voldtægt,
i Henhold til D.L. 6-13-16, idømte Livsstraf, mod at han hensættes til
Tugthusarbeide i 8 Aar.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for forhenværende Krydstoldas
sistent Rasmus Hansen Thygesen og Skibsdreng Hans Christian Jen
sen, hvori indstilles, at det maatte behage Deres Majestæt allernaa
digst at eftergive forhenværende Krydstoldassistent Rasmus Hansen
Thygesen og Skibsdreng Hans Christian Jensen, begge af Assens, de
dem ved Høiesterets Dom af 13de Marts d.A. idømte Straffe respek
tive af Embedsfortabelse og Fængsel paa Vand og Brød i 3 Gange 5
Dage og af 30 Dages Fængsel paa sædvanlig Fangekost, imod at først
nævnte foruden at have Embedet som Krydstoldassistent forbrudt,
hensættes til simpelt Fængsel i 14 Dage, og at sidstnævnte hensættes
til simpelt Fængsel i 8 Dage.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Frafaldelse af Tiltale imod Ungkarl Morten Niel
sen af Fangel.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at Tiltale mod Ungkarl Morten Nielsen af Fangel under
Odense Amt for det af ham den 18de April d.A. mod Ungkarl Jørgen
Pedersen forøvede Vaadedrab maa bortfalde.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Ophævelse af Ægteskabet imellem Dagleier An
ders Andersen og Lisbeth Danielsdatter.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at der meddeles Bevilling til fuldstændig Ophævelse af Æg
teskabet mellem Dagleier Anders Andersen og Lisbeth Danielsdatter
af Snøde.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Marie Kirstine Nielsen, Hus
mand Jens Peder Christensens Hustru, hvori indstilles, at det maatte
behage Deres Majestæt allernaadigst at eftergive Marie Kirstine Niel
sen, Husmand Jens Peder Christensens Hustru, den hende ved den
Kongelige Viborgske Landsoverrets Dom af 17de Februar d.A. for Ind
brudstyveri, i Henhold til Forordningen Ilte April 1840 § 12, lste
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Membrum, tilfundne Straf af Forbedringshusarbeide i 2 Aar, mod at
hun hensættes i Fængsel paa Vand og Brød i 4 Gange 5 Dage.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Livsstrafs Eftergivelse for Else Marie Abraham
sen eller Abrahamsdatter, hvori indstilles, at den Else Marie Abraham
sen eller Abrahamsdatter ved Høiesterets Dom af 23de f.M., i Henhold
til D.L. 6-6-7, idømte Straf af at miste sin Hals og hendes Hoved at
sættes paa en Stage allernaadigst maa eftergives hende, imod at hun
hensættes til Tugthusarbeide paa Livstid.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling, hvorved forelægges en Kongelig Anordning, ved hvilken be
stemmes, hvilke upræparerede Medicinalvarer, det i Henhold til Lov
om Haandværks- og Fabrikdrift samt Handel og Beværtning m.m., af
29de December 1857 § 46 skal være Apothekerne forbeholdt at for
handle i visse mindre Dele.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at forsyne den forelagte Anordning med Sin allerhøieste
Underskrift.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Johanne Schibbye, hvori ind
stilles, at det allernaadigst maatte behage Deres Majestæt at eftergive
Johanne Schibby den hende ved Høiesterets Dom af 21de f.M. for Med
delagtighed i svigagtig Fallit tilfundne Straf af at hensættes i Fæng
sel paa Vand og Brød i 2 Gange 5 Dage, mod at hun erlægger en
Mulkt af 100 Rd. til Holbæk Kjøbstads Fattigkasse.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Peder Pedersen af Boust.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at eftergive Peder Pedersen af Boust den ham ved Høie
sterets Dom af 24de October f.A. for Hæleri, i Medfør af Forordnin
gen Ilte April 1840 § 22, idømte Straf af Fængsel paa Vand og Brød
i 2 Gange 5 Dage, imod at han hensættes i Fængsel i 14 Dage.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Eftergivelse af en Boghandler V. V. Pio ikjendt
Mulkt.
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Overensstemmende med Indstillingen behagede Hans Majestæt al
lernaadigst at eftergive Boghandler Valdemar Vilhelm Pio den ham
ved Høiesterets Dom af 10de Februar d.A. for at have overtraadt For
budet i Lov af 22de December 1850, ikjendte Mulkt af 25 Rd. til Kjø
benhavns Fattigvæsens Hovedkasse.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Livsstrafs Eftergivelse for Arrestanten Claus
Christiansen og Arrestantinden Bodil Kirstine Clausen, hvori indstil
les, at den Arrestanten Claus Christiansen og Arrestantinden Bodil
Kirstine Clausen ved Høiesterets Dom af 23de Juni d.A. for Blodskam,
i Henhold til D.L. 6-13-14, 2det Membrum, jfr. Forordningen 23de
Mai 1800 § 1, ikjendte Livsstraf allernaadigst maa eftergives dem,
imod at Claus Christiansen hensættes til Forbedringshusarbeide i 6
Aar og Bodil Kirstine Clausen til lige Arbeide i 2 Aar, og at det paa
lægges de paagjældende efter udstaaet Straffetid ikke at tage Ophold
i en nærmere Afstand fra hinanden end 4 Mil.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Snedkersvend L. Johansen.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at Snedkersvend Lauritz Johansen af Nibe eftergives den
ham ved bemeldte Kjøbstads Extrarets Dom af 5te f.M. for Falsk,
ifølge Forordningen Ilte April 1840 § 62, idømte Straf af 8 Maa
neders Forbedringshusarbeide, imod at han hensættes i Fængsel paa
Vand og Brød i 4 Gange 5 Dage.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Willers Julius August Wal
ter Hoffmann, hvori indstilles, at Willers Julius August Walter Hoff
mann allerunderdanigst eftergives den ham ved Høiesterets Dom af
6te Mai d.A. for Forfærdigelse og Afbenyttelse af falske Attester samt
for Betleri, i Henhold til Forordningen af Ilte April 1840 § 62, 2det
Led, jfr. § 68 og § 79, efter samme Forordnings § 13 samt efter
Lov af 3die Marts 1860 § 3, tilfundne Straf af at hensættes til For
bedringshusarbeide i 1 Aar, mod at han hensættes i Fængsel paa Vand
og Brød i 6 Gange 5 Dage.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Arrestanten Thomas Nielsen.
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I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt al
lernaadigst, at Arrestanten Thomas Nielsen, der ved Høiesterets Dom
af 19de f.M. for Indbrudstyveri er tilfunden i Overensstemmelse med
allerhøieste Resolution af 6te October 1848 at hensættes til Forbed
ringshusarbeide paa Livstid, frilages for at lide efter Dommen, imod
at han hensættes til Forbedringshusarbeide i 3 Aar.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Tjenestekarl Ole Hansen,
hvori indstilles, at det maatte behage Deres Majestæt allernaadigst at
eftergive Tjenestekarl Ole Hansen af Hemmer slev under Odense Amt
den ham ved Høiesterets Dom af 25de f.M. for ved den af ham mod
Tjenestepige Kirsten Pedersdatter udøvede voldelige Adfærd at have
foraarsaget hendes Død, i Henhold til Forordningen 4de October 1833
§ 10, lste Membrum, jfr. § 6, idømte Livsstraf, mod at han hen
sættes til Tugthusarbeide paa Livstid.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Fastsættelse ved foreløbig Lov af Vederlaget for
Contoirudgifter til Embedet som Herredsfoged og Skriver i Vinding
Herred.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at Vederlaget for Contoirudgifter til Embedet som Herreds
foged og Skriver i Vinding Herred, i Anledning af at Embedet som
Birkedommer og Skriver i Raunholt Birk er inddraget under samme,
fastsættes til 75 Rd. aarlig ved foreløbig Lov i Overensstemmelse med
det allerunderdanigst forelagte Udkast.
Finantsministeren [Fenger] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende Diæterne for Toldofficianter, hvori indstilles, at
den allerhøieste Resolution af 15de Januar 1841, kundgjort ved Gene
raltoldkammer og Commerce-Collegii Plakat af 23de i samme Maaned,
forandres derhen, at de deri fastsatte Diæter nedsættes saaledes, at
Betalingen bliver ens for de søgne Dage og for Søn- og Helligdage og
ikke mere end 64 Sk. pr. Skib til hver paagjældende Toldofficiant for
de to første Timer eller hvilkensomhelst Del deraf, med et Tillæg af
32 Sk. for hver paafølgende Time, 1/z Time og derunder regnet for en
halv Time og over en Vs Time for en hel.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Indenrigsministeren [Lehmann] refererede en allerunderdanigst
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Forestilling om Eneret for Detailhandler Andreas Hansen Thorngreen
af Kjøbenhavn.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede Hans Majestæt al
lernaadigst at forunde Detailhandler Andreas Hansen Thorngreen 5
Aars Eneret til i det danske Monarki, med Undtagelse af Bilandene
Island og Færøerne samt de danske Kolonier, at forfærdige og lade
forfærdige Vadskemaskiner af den af ham angivne Construction.
Fremdeles refererede Indenrigsministeren [Lehmann] en allerun
derdanigst Forestilling om Eneret for Fabrikant Thomas Lambert i
London.
Overensstemmende med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at forunde Fabrikant Thomas Lambert af London 3 Aars
Eneret til i det danske Monarki, med Undtagelse af Bilandene Island
og Færøerne samt de danske Colonier, at forfærdige og lade forfær
dige Brandhaner af den af ham angivne Construction.
Sluttelig refererede Indenrigsministeren [Lehmann] en allerun
derdanigst Forestilling om Eneret for Fabrikanterne L. Paulsen og
Søn af Bandholm.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at forunde Fabrikanterne L. Paulsen og Søn af Band
holm 5 Aars Eneret til i det danske Monarki, med Undtagelse af Bi
landene Island og Færøerne samt de danske Kolonier, at forfærdige
eller lade forfærdige Brandsprøiter af den af dem angivne Construc
tion.
Hans Majestæt hævede derpaa Geheime-Statsraads-Mødet.
J. Liebe.

Møde i geheimestatsrådet fredag d. 29. august 1862.
Aar 1862, Fredagen d. 29de August, var det Geheime-Statsraad for
samlet paa Skodsborg under Hans Majestæt Kongens allerhøieste Præ
sidium. Deres Kongelige Høiheder Arveprindsen og Prindsen til Dan
mark vare fraværende.
Udenrigsministeren [Hall] meddelte, at de længe forventede Svar
paa den Kongelige Regjerings Noter af 12le Marts d.A. angaaende den
holsten-lauenborgske Forfatningssag nu vare indløbne, idet han af-
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vigte Tirsdag havde af den herværende preussiske Gesandt modtaget
Gjenpart af en Depeche fra den preussiske Udenrigsminister, og den
østerrigske Gesandt samme Dag havde overleveret ham et Memoran
dum fra det østerrigske Kabinet, hvilke Aktstykker, som nærmere
vilde blive gjorte til Gjenstand for Overveielse og derefter allerunder
danigst Referat, Udenrigsministeren overleverede til Hans Majestæt.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die Aus
schreibung des Magazinkorns und der Fourage für das Jahr 1863 und
die Bestimmung der Preise der für das Jahr 1862 ausgeschriebenen
Korn- und Fouragequantitäten, indem er allerunterthänigst bean
tragte, ob nicht nach Maassgabe des angeschlossenen Entwurfs ein
Patent betreffend die Ausschreibung des Magazinkorns und der Fou
rage im Herzogthum Holstein für das Jahr 1863, wie auch die Bestim
mung der Preise der für das Jahr 1862 ausgeschriebenen Magazinkornund Fouragequantitäten allerhöchst zu erlassen und das Ministerium
allergnädigst zu autorisiren sein möchte, selbiges Ew. Königlichen
Majestät zur allerhöchsten Unterzeichnung allerunterthänigst vorzu
legen.
Seine Majestät genehmigten allerhöchst diesen Antrag.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend ein Gesuch
der Wiebke Kracht in Puls Kirchspiels Schenefeldt, um Milderung
einer wegen begangenen Incestes wider sie erkannten 8 mal 5 tägigen
Gefängnisstrafe bei Wasser und Brot.
In Übereinstimmung mit dem Anträge geruheten Seine Majestät,
die wider die Inculpatin Wiebke Kracht in Puls, Kirchspiels Schene
feldt, unter dem Ilten October v.J. von dem Rendsburger Amthause
wegen begangenen Incestes erkannte 8 mal 5 tägige Gefängnisstrafe
bei Wasser und Brot aus allerhöchster Gnade auf eine 40 tägige Ge
fängnisstrafe bei gewöhnlicher Gefangenkost zu ermässigen.
Schliesslich referirte der Minister für die Herzogthümer Holstein
und Lauenburg [Hall] eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend
die Milderung der wider die Inculpatin Anna Catharina Maria Schweim
aus Seefeld wegen Kindesmordes und Versuchs des Kindesmordes be
schlossenen Todesstrafe.
Übereinstimmend mit dem Anträge geruheten Seine Majestät, die
wider die Inculpatin Anna Catharina Maria Schweim aus Seefeld von
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dem holstein-lauenburgischen Oberappellationsgerichte wegen Kindes
mordes und Versuchs des Kindesmordes beschlossene einfache Todes
strafe aus allerhöchster Gnade auf eine 6jährige Zuchthausstrafe zu
mildern, mit der Bestimmung jedoch, dass der Inculpatin diese Straf
milderung erst nach Verkündigung des Straferkenntnisses zu eröffnen
sei.
Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Wolfhagen] refererede en
allerunderdanigst Forestilling angaaende Formildelse af den Pigen
Anna Lisette Gaber af Mølmark for Fostermord idømte Livsstraf.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede Hans Majestæt al
lernaadigst at formilde den Pigen Anna Lisette Gaber af Mølmark
ved Appellationsrettens Dom af 5te f.M. for Barnemord idømte qvalificerede Livsstraf til Straf af Tugthusarbeide i 6 Aar.
Der Minister für das Herzogthum Schleswig [Wolfhagen] referirte
eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die Milderung der wi
der die Inculpatin Margaretha Catharina Fetzer aus Rödemis wegen
absichtlicher Tödtung ihres neugebornen unehelichen Kindes erkann
ten Todesstrafe.
Übereinstimmend mit dem Anträge geruheten Seine Majestät, die
wider die Inculpatin Margaretha Catharina Fetzer aus Rödemis mit
telst Erkenntnisses des Appellationsgerichtes für das Herzogthum
Schleswig vom llte Juni d.J. wegen absichtlicher Tödtung ihres neu
gebornen unehelichen Kindes erkannte Todesstrafe auf eine fünfjäh
rige Zuchthausstrafe aus allerhöchster Gnade herabzusetzen.
Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Wolfhagen] refererede der
efter en allerunderdanigst Forestilling angaaende Formildelse af den
Enken Ellen Kirstine Simonsen af Høkelbjerg for Barnemord idømte
Livsstraf.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede Hans Majestæt al
lernaadigst at formilde den Enken Ellen Kirstine Simonsen i Høkel
bjerg ved Appellationsrettens Dom af 23de f.M. for Barnemord idøm te
Livsstraf til en Straf af 10 Aars Tugthusarbeide.
Sluttelig refererede Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Wolfhagen] en allerunderdanigst Forestilling angaaende Formildelse af den
Mette Sofie Søndergaard idømte Livsstraf.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Maje
stæt allernaadigst at formilde den Pigen Mette Sofie Søndergaard af
Anslet, Alver Sogn, ved Appellationsrettens Dom af 19de d.M. for
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Fostermord idømte Livsstraf til en Straf af 8 Aars Tugthusarbeide.
Ministeren for Kirke- og Undervisningsvæsenet [Monrad] refere
rede en allerunderdanigst Forestilling, hvorved forelægges den af Rigs
dagen vedtagne Lov om Tilskud til det Kongelige Akademi for de
skjønne Kunsters Hovedkasse.
Overensstemmende med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allerhøist at stadfæste bemeldte Lov.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om, at det maa bero med at tage endelig Bestemmelse i
Henseende til en Jacob Holm Lund overgaaet Høiesterets Dom, hvor
ved der er tilfundet ham Livsstraf.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at det maa bero med at tage endelig Bestemmelse i Hen
seende til den Jacob Holm Lund ved Høiesterets Dom af 20de Juni
1860 for at have forledet Christine Caroline Aristsen til strax efter
Fødselen at ombringe sit levende fødte Barn, i Medfør af Forordnin
gen 4de October 1833 § 26 cfr. § 10, 3die Membrum, tilfundne Straf
af at miste sin Hals og hans Hoved at sættes paa en Stage.
Justitsministeren [Casse] refererede derpaa en allerunderdanigst
Betænkning angaaende en Ansøgning om Tugthusfange i Horsens
Straffeanstalt Jens Peter Hansens Løsladelse.
Overensstemmende med Indstillingen resolverede Hans Majestæt al
lerhøist, at den ansøgte Benaadning ikke bevilges.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Livsstrafs Eftergivelse for Mogen Mogensen,
hvori indstilles, at det maatte behage Deres Majestæt allernaadigst at
eftergive Arrestanten Mogen Mogensen den ham ved Høiesterets Dom
af 30te f.M. for attenteret Voldtægt, i Henhold til D.L. 6-13-18, ifundne
Straf af at miste sit Liv, imod at han hensættes til Tugthusarbeide
paa Livstid.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Tilladelse for Sognepræst E. F. Hansen og Hu
stru til at adoptere Ane Margrethe Nielsen, hvori indstilles, at det
allernaadigst maatte behage Deres Majestæt at tillade Sognepræst for
Aarslev og Tiist Menigheder Emil Ferdinand Hansen og Hustru Ca
roline Hansen, født Zacharia, at adoptere Ane Margrethe Nielsen, dog
saaledes, at Bevillingen ikke giver Adoptivbarnet nogen Arveret efter
27
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Adoptivfaderen, og at Adoptionen ikke skal være til Hinder for, at
sidstnævnte, saafremt han overlever sin Hustru, forbliver hensiddende
i uskiftet Bo efter hende.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om Eftergivelse af den Jens Jørgen Jensen for Overtrædelse
af Værnepligtslovgivningen idømte Straf.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at eftergive Jens Jørgen Jensen den ham ved Sorø Birks
Politirets Dom af 14de Mai d.A. for Udeblivelse fra Sessionerne for
1854, 1855 og 1856, i Henhold til Loven af 2den Marts 1861 § 18,
3die Afsnit, tilfundne Straf af simpelt Fængsel i 2 Maaneder.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om Tilladelse for Besidderen af Stamhuset Thiele til at op
tage et Laan, hvori indstilles, at det allernaadigst tillades Besidderen
af Stamhuset Thiele, Christian Ditlev Lüttichau til Dækning af Om
kostningerne dels ved Anskaffelse af Besætning og Inventarium paa
Stamhusets tvende Hovedgaarde, dels ved udførte Byggeforetagender
paa samme at disponere over 25.000 Rd. af Stamhusets Fideicommis
midler, paa Vilkaar, at Besidderen udsteder og lader thinglæse en
Obligation, ved hvilken han for 13.000 Rd. af fornævnte Sum giver
Stamhuset 1ste Prioritets Panteret i de ham selv tilhørende Besæt
ninger og Inventariedele paa bemeldte to Hovedgaarde og forpligter
sig til at holde samme forsikkrede til et Beløb af mindst 17.000 Rd.;
at de fulde 25.000 Rd. restitueres ved aarlige Oplæg af 1600 Rd.,
Halvdelen i hver af de halvaarlige Terminer, 1ste Gang i Juni Ter
min 1863, og det saaledes, at Oplæggene først betragtes som anvendte
til Restitution af fornævnte 13.000 Rd. og efter hver Termin legiti
meres for Justitsministeriet.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede to allerunderdanigste Fo
restillinger, hvorved til allerhøieste Stadfæstelse forelægges resp. Ud
kast til en Plakat, hvorved Lov af 21de Januar 1857 om Straf for
Dyrplageri udvides til Island, og Udkast til en Anordning angaaende
Handelsstedet Akureyris Oprettelse til en Kjøbstad og sammes øko
nomiske Bestyrelse.
I Overensstemmelse med Indstillingerne bifaldt Hans Majestæt al
lernaadigst, at begge disse to Udkast ophøies til Lov.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo-
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restilling angaaende Livsstrafs Eftergivelse for Jens Hansen og Ane
Marie Hansen.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at eftergive Jens Hansen og Ane Marie Hansen den dem
ved Høiesterets Dom af 29de f.M. for Blodskam og urigtig Udlæggelse
af Fader til et af sidstnævnte født uægte Barn, i Medfør af D.L.
6-13-14 lste Led idømte Livsstraf, mod at de hensættes, Jens Hansen
til Tugthusarbeide i 8 Aar og Ane Marie Hansen i simpelt Fængsel i
6 Maaneder, saaledes at det derhos paalægges dem efter udstaaet
Straf ikke at tage Ophold nærmere ved hinanden end i en Afstand af
4 Mil.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Tilladelse for Sidse Margrethe Pedersdatter til
at indgaa nyt Ægteskab.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at det tillades Sidse Margrethe Pedersdatter, Jørgen Larsens
fraskilte Hustru, af Ons trup Mark paa Falster, at indgaa nyt Ægte
skab med Peder Johansen, med hvem hun i Separationstiden har for
set sig.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Arrestantinden Johanne Ma
rie Jensen, hvori indstilles, at det allernaadigst maatte behage Deres
Majestæt at nedsætte den Arrestantinden Johanne Marie Jensen ved
Kjøbenhavns Criminal- og Politirets Dom af 15de Juli d.A. for Tyveri,
i Henhold til Forordningen Ilte April 1840 § 12, 2det Membrum,
idømte Straf af Forbedringshusarbeide i 6 Aar til lige Arbeide i 2 Aar.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Kleinsmedemester F. T. A.
Surel af Nakskov.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at eftergive Kleinsmedemester Ferdinand Theodor Adolph
Surel af Nakskov den ham for Modstand mod to Vægtere samt for
nærmelige Yttringer mod Politimesteren i Analogi af Forordningen af
4de October 1833 § 16 og 18, jfr. og Analogien af Forordningen af
30te Marts 1827 § 1, idømte Straf af 8 Dages simpelt Fængsel, mod
at han til Nakskov Kjøbstads Fattigkasse erlægger en Mulkt af 50 Rd.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafs Eftergivelse for Drengene F. O. Greiersen
27*
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og O. Jensen, hvori indstilles, at Drengene Ferdinand Oscar Greiersen
og Ole Jensen, der ved Kjøbenhavns Criminal- og Politirets Dom af
6te Mai d.A. ere ansete for Tyveri, førstnævnte i Henhold til Forord
ningen Ilte April 1840 § 26 med Straf af Ris og sidstnævnte i Hen
hold til bemeldte Forordnings § 27 med Straf af Ris fordelt paa 2
Dage, 25 Slag hver Dag, allernaadigst maa eftergives de dem idømte
Straffe, imod at de anbringes paa Steder, hvor de kunne være under
tilbørligt Tilsyn.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Tugthusfange Emilius Villadsens Løsladelse af
Straffeanstalten, hvori indstilles, at det maatte behage Deres Majestæt
allernaadigst at eftergive den i Horsens Tugthus hensiddende Straf
fange Emilius Villadsen den resterende Del af den ham ved Kjøben
havns Criminal- og Politirets Dom af 23de Mai 1854 for Tyveri idømte
Straf af Tugthusarbeide i 10 Aar, imod at han forlader Landet, og
at han igjen bliver at indsætte i Straffeanstalten for at udstaa den
tilbagestaaende Del af Straffen, hvis han nogensinde uden Tilladelse
lader sig finde nogetsteds i Deres Majestæts Lande.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Tilladelse for Tømrer Niels August Tvenstrup til
at indgaa nyt Ægteskab.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at det tillades Tømrer Niels August Tvenstrup af Aarhus,
hvis Ægteskab med Else Marie Pedersdatter er fuldstændigt ophævet
ved allerhøieste Bevilling af 9de d.M., at indgaa nyt Ægteskab, navnlig
ogsaa med Fruentimmeret Marie Mikkelsen, uanset at han med hende
har bedrevet Hor.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Bemyndigelse for Justitsministeriet til i de Til
fælde, i hvilke det ved Straffangers Benaadning i Benaadnings-Resolutionen er bestemt, at den paagjældende uden Dom vil være at gjenindsætte, naar han gjør sig skyldig i nogen Forbrydelse, der ikke med
fører større Straf end den Forbrydelse, for hvilken han tidligere er
dømt, at tillade, at Løsgjængeri og Betleri, hvori den benaadede
maatte have gjort sig skyldig, maa paakj endes uden Hensyn til det
ved Resolutionen tagne Forbehold.

29. AUGUST 1862

421

Overensstemmende med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at meddele Justitsministeriet Bemyndigelse til i de Til
fælde, i hvilke det ved Straffangers Benaadning i Benaadnings-Resolutionen er bestemt, at den paagjældende uden Dom vil være at gjenindsætte, naar han gjør sig skyldig i nogen Forbrydelse, der ikke med
fører større Straf end den Forbrydelse, for hvilken han tidligere er
dømt, at tillade, at Løsgjængeri og Betleri, hvori den benaadede maatte
have gjort sig skyldig, maa paakj endes uden Hensyn til det ved Re
solutionen tagne Forbehold.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om Tilladelse for Besidderen af Baroniet Zeuthen til paa
Baroniet at optage et Laan, hvori indstilles, at det allernaadigst
maatte tillades Besidderen af Baroniet Zeuthen, Kammerherreinde,
Baronesse Sophie Zeuthen, født Comtesse Schulin, til Bestridelse af
Omkostningerne ved forskjellige Bygningsarbeider dels ved Hoved
gaarden Tølløse, dels ved Avlsgaarden Grøntved, paa Baroniet at op
tage et Laan af indtil 56.000 Rd., og at Justitsministeriet allernaa
digst maa bemyndiges til at tillade, at Lehnsbesidderen optager Laa
net, efterhaanden som det godtgjøres, at Arbeiderne ere fuldførte,
Bygningerne forsvarlig opførte og hensigtsmæssigt indrettede, alt paa
Vilkaar :
1) At de omhandlede Bygningsarbeider fuldføres inden Udløbet af
fem Aar fra den allerhøieste Bevillings Meddelelse.
2) At de Beløb, der saaledes optages paa Baroniet, ikke komme til at
overstige, hvad der bevisligen medgaar til hvert enkelt Bygnings
foretagendes Fuldførelse.
3) At de paagjældende Dele af Beløbet afbetales ved aarlige Afdrag
af V20, at erlægge i halvaarlige Terminer, første Gang i den Om
slagstermin, der indtræder, efter at den paagjældende Del af Be
løbet er optaget, og
4) At det efter Udløbet af hver Termin godtgjøres for Justitsmini
steriet, at Afdraget er erlagt.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om, at det maa tillades Besidderen af Baroniet Sønderkarle
at optage et Laan paa Baroniet, hvori indstilles, at Justitsministeriet
allernaadigst maa bemyndiges til at tillade Besidderen af Baroniet
Sønderkarle paa Lolland, Kammerherre, Hofjægermester, Baron Johan
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Julian Sophus Ernst Bertouch-Lehn, til Bestridelse af Omkostnin
gerne ved Draining af de Baroniets Hovedgaarde Høibygaard og Lungholm tilliggende Jorder ved Udgangen af hver af Aarene 1862, 1863,
1864, 1865, 1866, 1867 og 1868 at optage et Laan paa Lehnet af saa
dant Beløb, som det oplyses, at Drainingsarbeiderne, hvis forsvarlige
Udførelse bør godtgjøres ved Attest fra tvende paalidelige og sagkyn
dige Mænd, i det forløbne Aar have kostet, paa Vilkaar:
1) At de respektive Laan forrentes og afdrages med 6 % aarlig i
28 Aar, at regne fra de respektive Optagelsestider, Halvdelen i hver
af de aarlige Omslagsterminer, og
2) At det ved Udløbet af hver Termin godtgjøres for Justitsministe
riet, at Renter og Afdrag ere rigtigt erlagte.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om Tilladelse til paa Stamhuset Sæbygaards Aktiver at op
tage et yderligere Laan, hvori indstilles, at Administrator for Stam
huset Sæbygaard, Hospitalsforstander, Cancelliraad Hjerrild, til Be
stridelse af Omkostningerne ved Byggeforetagender paa Stamhusets
2 Hovedgaarde Sæbygaard og Ottostrup, nemlig Opførelse af en Faarestald samt Bolig til en Skæfer og af en ny Vandmølle, maa paa Stam
husets Aktiver optage et Laan af indtil 10.000 Rd. paa Vilkaar:
1) At Laanet forrentes og afdrages med 8 Procent om Aaret, Halv
delen at erlægge i hver af de halvaarlige Omslagsterminer, saaledes
at det første Afdrag erlægges i Juni Termin 1863, og at der, hvis
Laanet ikke optages i December Termin d.A., senere kun optages
et Laan af et saameget mindre Beløb, som de imidlertid forfaldne
Afdrag vilde udgjøre.
2) At det efter Udløbet af hver af de halvaarlige Terminer godtgjøres
for Justitsministeriet, at de forfaldne Renter og Afdrag ere er
lagte, og
3) At det i sin Tid ved Attest fra tvende paalidelige og sagkyndige
Mænd godtgjøres for Justitsministeriet, at Laanet er blevet an
vendt paa den ansøgte Maade, og at de omhandlede Byggeforeta
gender ere forsvarligt og hensigtsmæssigt udførte.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om Foranstaltninger til at afhjælpe den stedfindende Man
gel paa Læger i Island, hvori indstilles, at det maatte behage Deres
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Majestæt i Anledning af Althingets indbemeldte Andragende allernaa
digst at bifalde:
1) At der indtil videre aarlig maa anvendes 600 Rd. af den islandske
Medicinalfond til Undervisning i Lægevidenskaben hos Landphysikus i Reykjavik for saadanne, der ere dimitterede fra den lærde
Skole i Reykjavik.
2) At Justitsministeriet allernaadigst maa bemyndiges til efter ind
hentet Betænkning fra Sundheds-Collegiet nærmere at bestemme
Omfanget af den Undervisning, der saaledes af Landphysikus vil
være at meddele de Vedkommende.
3) At der for dem, der have nydt den omhandlede Undervisning, maa
afholdes en offentlig Prøve, og at Justitsministeriet bemyndiges
til efter Forhandling med Ministeriet for Kirke- og Undervisnings
væsenet at foreskrive de nærmere Regler med Hensyn til den.
4) At de, der have bestaaet i denne Prøve, skulle være berettigede
til at praktisere som Læger i Island og skulle kunne ansættes som
Distrikslæger sammesteds.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst samtlige Indstillinger.
Justitsministeriet [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om allerhøieste Approbation dels paa et nyt Regulativ for
Bedømmelsen af de værnepligtiges Dygtighed til Krigstjenesten enten
i Hæren eller ved Søværnet, dels paa en Bekjendtgjørelse angaaende
de Regler, der i den ommeldte Henseende blive at iagttage, m.v., hvori
indstilles :
1) At det medfølgende Udkast til et Regulativ for Bedømmelsen af de
værnepligtiges Dygtighed til Krigstjenesten enten i Hæren eller
ved Søværnet allernaadigst maa approberes for et Tidsrum af 5
Aar, med den nærmere Bestemmelse, at det efter denne Tids Ud
løb paany skal underkastes Revision, samt
2) At det ligeledes medfølgende Udkast til en Bekjendtgjørelse an
gaaende de Regler, der i Kongeriget Danmark blive at iagttage ved
Bedømmelsen af værnepligtigt Mandskabs Tjenstdygtighed m.v.
lige allernaadigst maa blive approberet.
Efterat det fra flere Sider var blevet udtalt, al det maatte anses
meget ønskeligt, at Bestemmelserne for Bedømmelsen af det værne
pligtige Mandskabs Tjenstdygtighed blive saavidt muligt ensartede
for hele Armeens Vedkommende, og at der derfor, forinden nærvæ
rende Sag kommer til allerhøieste Afgjørelse, først brevvexles om den
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med Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig og Ministeriet for Hertug
dømmerne Holsten og Lauenborg, og efterat det tillige navnlig af Fznantsministeren [Fenger] var fremhævet, at der i det foreliggende
Udkast til et Regulativ forekom ham at være adskillige Bestemmelser,
som ikke syntes at staa i Samklang med den Aand, der gaar igjennem Værnepligtsloven og med de Bestemmelser, der af Hans Majestæt
ere trufne ad administrativ Vei med Hensyn til Reserve-Institutionen,
androg Justitsministeren [Casse] allerunderdanigst paa, at Sagen ud
sættes, idet han da i fornødent Fald vilde ved en igjennem Hans Maje
stæts Kabinet nedlagt allerunderdanigst Forestilling udbede sig be
myndiget til for den nu nærmest forestaaende Sessions Vedkommende
at lade udgaa den nødvendige Instruction, uden at dennes Bestemmel
ser gjøres til Gjenstand for allerhøieste Approbation.
I Overensstemmelse med Justitsministerens Forslag resolverede
Hans Majestæt derefter, at Sagen bliver at udsætte.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om Strafformildelse for Carl Hendrik eller Heinrich Win
ther, hvori indstilles, at det maatte behage Deres Majestæt allernaa
digst at eftergive Snedkermester Carl Hendrik eller Heinrich Winther
den ham ved Høiesterets Dom af 28de April d.A. for Falsk, i Medfør
af Forordningen af Ilte April 1840 § 62, 3die Membrum, cfr. § 64,
2det Membrum, idømte Straf af Fængsel paa Vand og Brød i 6 Gange
5 Dage, imod at han hensættes i simpelt Fængsel i 2 Maanede*Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Matros Niss Johansen af
Løit.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at Matros Niss Johansen af Løit eftergives den ham ved
Høiesterets Dom af 13de Marts d.A. for at have afgivet urigtig For
klaring for Retten, i Henhold til Forordningen 15de April 1840 § 5,
ifundne Straf af at hensættes i Fængsel paa Vand og Brød i 3 Gange
5 Dage, imod at han hensættes i simpelt Fængsel i 14 Dage.
Sluttelig refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderda
nigst Forestilling om, at der maa meddeles Skovrider T. F. Hopff
Bevilling til at adoptere Jens Larsen Jensen.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at bifalde, at det tillades Skovrider Theodor Frederich

29. AUGUST 1862

425

Hopff af Visborggaard at adoptere den af hans Hustru Marie Jensdat
ter før deres Ægteskab fødte uægte Søn Jens Larsen Jensen, saaledes
at denne bærer hans Navn og tager Arv efter ham, dog at dennes
Størrelse ikke overstiger, hvad Adoptivfaderen i Henhold til den gjæl
dende Lovgivning ved en testamentarisk Disposition kunde have til
lagt Adoptivbarnet.
Finantsministeren [Fenger] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende Inddragelsen af de i de dansk-vestindiske Besiddel
ser circulerende X og XX samt reducerede XII og XXIV Skillinger
vestindisk Courant.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede Hans Majestæt al
lernaadigst at bemyndige Finantsministeren til at lade udgaa en Be
kjendtgjørelse om, at de i de dansk-vestindiske Besiddelser circule
rende X og XX samt reducerede XII og XXIV Skillinger vestindisk
Courant modtages til Indfrielse mod anden gangbar Mønt efter deres
hidtil gjældende Værdi ved samtlige Kongelige Kasser i et Tidsrum
af 3 Maaneder, at regne fra den Dato, da Bekjendtgjøreiser publice
res i formeldte Besiddelser, men at de nævnte Møntsorter efter Ud
løbet af denne Frist ophøre at være lovligt Betalingsmiddel saavel ved
de Kongelige Kasser, som mellem Mand og Mand, dog saaledes, at de
indtil videre ville kunne modtages i de Kongelige Kasser X og XII
Skillingerne for 5, XX og XXIV Skillingerne for 10 Cents.
Finantsministeren [Fenger] refererede dernæst en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Hjemsendelsen af Straf fangen Daniel af
St. Croix.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at den i Straffeanstalten paa Christianshavn den 19de Au
gust 1856 indsatte Neger Daniel af Plantagen Barrenspot maa over
føres til Vestindien for der at udstaa Resten af den ham ved Høie
sterets Dom af 26de Marts 1856 idømte Straf af Tugthusarbeide i 8
Aar, der vil udløbe den 21de November 1867.
Fremdeles refererede Finantsministeren [Fenger] en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Eftergivelse af en Del af den Straffangen
Alexander Benjamin af St. Croix idømte Straf.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at der eftergives Negeren Alexander Benjamin af Plantagen
Prosperity paa St. Croix en saa stor Del af den ham ved den vest
indiske Landsoverrets Dom af 22de November 1854 idømte Straf af
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Tugthusarbejde i 8 Aar, at han, som vil have udstaaet denne den 27de
Januar 1863, vil kunne sendes til sit Hjemsted med et af de i inde
værende Aar senest herfra til Vestindien afgaaende Skibe.
Finantsministeren [Fenger] refererede derefter en allerunderda
nigst Forestilling betræffende Behandlingen af uindløste, ved Postvæ
senet befordrede Breve, idet han indstillede, at det maatte behage
Deres Majestæt at billige, at der fremtidig med Hensyn til uindløste
Breve i Kongeriget forholdes saaledes, at Breve, hvis Modtagelse næg
tes, straks, andre uindløste Breve derimod, forsaavidt de ikke ere be
tegnede som »poste restante«, hver 14 Dag tilbagesendes til Afsendel
sesstedet, og hvis de ikke kunne besørges tilbageleverede til Afsen
deren, offentlig fremlyses der.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Sluttelig refererede Finantsministeren [Fenger] en allerunderda
nigst Betænkning og Forestilling angaaende en Ansøgning fra suspen
deret Postmester i Viborg, Cancelliraad Hofgaard om Afskedigelse i
Naade og med pension, hvori indstilles, at der ikke tages Hensyn til
det allerunderdanigst indbemeldte Andragende fra suspenderet Post
mester i Viborg, Cancelliraad Hofgaard om Entledigelse med Pension,
men at der indledes justitiel Retsforfølgning imod ham paa Grund af
den Kassemangel, hvori han er befunden, og de øvrige Misligheder,
han har gjort sig skyldig i under sin Embedsførelse.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Indenrigsministeren [Lehmann] refererede en allerunderdanigst
Forestilling om Enerets-Bevilling for Vognfabrikant Svend Lykke.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede Hans Majestæt al
lernaadigst at forunde Vognfabrikant Svend Lykke af Skive 5 Aars
Eneret til i det danske Monarki, med Undtagelse af Bilandene Island
og Færøerne samt de danske Kolonier, at forfærdige og lade forfær
dige Brænde-, Sauge- og Huggemaskiner af den af ham angivne Con
struction.
Fremdeles refererede Indenrigsministeren [Lehmann] en allerun
derdanigst Forestilling om Enerets-Bevilling for Guldsmedemester D.
C. Prior.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at der forundes Guldsmedemester D. C. Prior af Kjøbenhavn
Eneret for et Tidsrum af 5 Aar til i det danske Monarki, med Und
tagelse af de danske Kolonier samt Bilandene Island og Færøerne,
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at forfærdige og lade forfærdige Tobakspibehoveder med Rist, paa
hvilke Aftrækskanalen for Røgen udmunder ovenfor Tobakken paa
den af ham angivne Maade.
Sluttelig refererede Indenrigsministeren [Lehmann] en allerun
derdanigst Forestilling om Rigsdagens Sammenkaldelse.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at Rigsdagen for indeværende Aar sammenkaldes til Løver
dagen den 4de October 1862, og behagede det Allerhøistsamme at for
syne det i saa Henseende allerunderdanigst forelagte Aabne Brev med
sin allerhøieste Underskrift.
Hans Majestæt hævede derpaa Geheime-Statsraads-Mødet.

J. Liebe.

Møde i geheimestatsrådet onsdag d. 5. november 1862.
Aar 1862, Onsdagen d. 5te November, var det Geheime-Statsraad
forsamlet paa Christiansborg Slot under Hans Majestæt Kongens al
lerhøieste Præsidium. Hans Kongelige Høihed Arveprindsen var ved
Sygdom forhindret fra at være tilstede. Hans Kongelige Høihed Prinds
Christian var fraværende paa en Reise.
Udenrigsministeren [Hall] bemærkede, at der paa den beklagel
sesværdige, uventede Depeche fra Lord Russell af 24de September
sidstleden, som han imidlertid først havde modtaget den 14de October
ved den engelske Gesandts Tilbagekomst hertil, var i Overensstem
melse med Hans Majestæts ham tilkjendegivne Villie hurtigt svaret,
at den Kongelige Regjering ikke kunde gaa ind paa de i Depechen
gjorte Forslag. Selve disse Forslag sluttede sig, som det vilde være i
Hans Majestæts Erindring, i flere væsentlige Punkter til, hvad der var
kommet fra Berlin og Wien, medens de i andre Punkter vare endnu
næsten mere uantagelige og upraktiske. Som Hans Majestæt bekjendt,
var Depechen strax af Lord Russell sendt til Hofferne i Petersborg,
Paris, Wien og Berlin, men derimod, hvad der med Føie maatte vække
Forundring, ikke til den svenske Regjering, og der var ogsaa, efter
hvad Udenrigsministeren havde bragt i Erfaring, i den Anledning afgaaet en Skrivelse til England fra Grev Manderstrøm, saa skarp som
det vel var muligt. løvrigt havde den herværende russiske Gesandt paa
sin Regjerings Vegne yttret, at et Forslag, som kom fra en saa ven-
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skabelig Magt som den engelske, mentes at maatte fortjene megen
Opmærksomhed, skjønt dog den russiske Regjering paa ingen Maade
havde gjort Forslaget til sit; og fra den herværende franske Gesandts
Side var det endnu besterntere blevet udtalt, at hans Regjering slet
ikke gik ind paa selve Forslaget, men at man imidlertid ventede, at
dette vilde blive taget under den nøieste Overveielse. Da det fra den
Kongelige Regjering afgaaede Svar paa Lord Russells Depeche blev af
givet af den danske Gesandt i London, havde Lorden været saa op
taget, at Gesandten havde maattet indskrænke sig til i al Korthed at
overlevere ham en Afskrift af samme, og ligesom Lorden ikke ved
denne Leilighed nærmere havde yttret sig i Anledning af Svaret, saa
ledes var heller ikke senere nogen Meddelelse fra ham i saa Henseende
tilhændekommet Udenrigsministeren.
Idet Udenrigsministeren endnu bemærkede, at, saavidt han havde
kunnet skaffe sig Underretning derom, ingen af Lord Russells Colle
ger havde været vidende om den titnævnte Depeche, da den afgik fra
Coburg, tilføiede han sluttelig, at det vistnok ikke var let at sige,
hvad det omhandlede fra Englands Side gjorte Skridt kunde føre med
sig, men at det jo imidlertid ikke kunde nægtes, at en naturlig Virk
ning maatte være, at den hele Optræden fra tydsk Side mod Danmark
styrkes, og dette var derfor een Grund mere til at anse det for ret
test, at der nu strax afgaar Svar fra den Kongelige Regjering paa No
ten af August fra Preussen og paa det samtidigt modtagne Memoran
dum fra Østerrig. Udenrigsministeren havde derfor i denne Anledning
nedlagt en allerunderdanigst Forestilling, hvori indstilles, at det al
lernaadigst maatte behage Hans Majestæt at bemyndige Allerhøistsammes Udenrigsminister til paa den i Forestillingen nærmere aller
underdanigst anførte Maade og i den ligeledes nærmere angivne Form
at besvare det Kongelige preussiske Hofs Depeche af 22de August og
det Keiserlig østerrigske Hofs Memorandum, der samtidigen ere ham
overleverede.
Efterat Udenrigsministeren havde refereret denne Forestilling,
yttrede Hans Majestæt Kongen, at Allerhøistsamme, som han allerede
tidligere havde havt Leilighed til at udtale for Udenrigsministeren,
var enig i det allerunderdanigst Indstillede. Hans Majestæt tilføiede
derhos, at han ønskede at benytte denne Leilighed til for sit Ministe
rium og til dets nærmere Overveielse at fremsætte sin Mening om den
Vei, der under de nu foreliggende Omstændigheder er at gaa for Re-
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gjeringen. I saa Henseende maatte da Hans Majestæt først, hvad Her
tugdømmet Slesvig angik, bemærke, at han i Londonner-Protokollen
af 1850 havde lovet paa ingen Maade at incorporere Slesvig i Konge
riget Danmark; det var et Æresord, som han maatte holde fast ved.
Men hvad Hans Majestæt derimod kunde gjøre, og det Middel troede
Allerhøistsamme ogsaa var det bedste at benytte, det var at lade udarbeide en liberal Grundlov for Slesvig for dets egne Anliggender, saa
nær som muligt sluttende sig til den danske Grundlov, og, naar den
var færdig, at sammenkalde de slesvigske Stænder og selv at gaa til
Slesvig og forelægge dem den nye Grundlov til Overveielse; naar de da
vare enige med Hans Majestæt om, hvorledes den skulde være, erklæ
rede Allerhøisamme de slesvigske Stænder for lovgivende. Paa den
Maade blev Slesvig et Hertugdømme for sig selv og ikke incorporeret
i Kongeriget Danmark, men var dog saa nøie, som det var muligt,
forbundet med dette. Hvad alle Fælledssager angaar, skulde det blive,
som det nu er, at Kongeriget og Slesvig have Rigsraad sammen.
Med Hensyn dernæst til Hertugdømmet Lauenborg, da var det
Hans Majestæts Mening, at det, saaledes som dette Hertugdømme en
gang er stillet, maatte forblive ved det nu bestaaende.
Hvad endelig Hertugdømmet Holsten angik, da var det Hans Maje
stæts Agt at kalde de holstenske Stænder sammen, overlade dem selv
Valget og spørge dem, hvad de ville. Svarede de da, at de vilde have
Armee o.s.v., for sig selv, da skulde de ogsaa faa det, men det skulde
da tillige siges dem, at Holsten selv skulde udrede alt. Faldt derimod
de holstenske Stænder til Føie og gik ind paa Hans Majestæts For
slag, da kunde en liberal Forfatning indføres i Holsten, og saa kunde
vi efterhaanden faa det hele Monarki samlet.
Sluttelig tilføiede Hans Majestæt endnu, at han vidste, at der, for
uden den af ham antydede Vei at gaa, var to andre Maader, som
kunde benyttes: den ene at indføre Souveræniteten igjen i Fælledssa
ger, men dette kan og vil Hans Majestæt ikke, den anden at gaa ind
paa Tydsklands Forslag, men heller ikke herom kunde der være Tale.
Hvad Tidspunktet angik, naar, forsaavidt Ministeriet var enigt i,
hvad Hans Majestæt havde antydet, dette skulde komme til Udførelse,
da var det noget, som han vilde bede Ministeriet gjøre nærmere For
slag om; for Allerhøistsamme var det en Sag af største Vigtighed at
se Slesvig forbundet med Danmark saa nøie som muligt uden at in
corporere det deri, og det var for ham en Samvittighedssag, at han,
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inden han gaar bort fra denne Verden, har bragt en saadan Forbin
delse istand. I ethvert Fald vilde han nu anmode den slesvigske Mini
ster om at udarbeide en ny Grundlov for Slesvig i den af Hans Maje
stæt idag antydede Retning, for at en saadan Grundlov kunde være
betimelig færdig til Forelæggelse, naar Tidspunktet hertil er der.
Conseilspræsidenten [Hall] bemærkede, at han alt igaar havde
havt Ledighed til at udtale for Hans Majestæt, hvorledes den Vei,
som Allerhøistsamme har antydet, er i sine Grundtræk den eneste,
som kan følges, og dette er noget, hvori Ministeriet i sin Helhed er
enigt. Han skulde derfor kun tillade sig at føie nogle faa Bemærknin
ger til, hvad Hans Majestæt havde yttret.
Foreløbigen skulde han, idet iøvrigt baade han selv for sit eget
Vedkommende og alle hans Colleger med ham ganske dele den Me
ning, at det ikke vilde være forsvarligt eller hensigtsmæssigt nu at
erklære, at Slesvig skulde være incorporeret i Kongeriget eller at ind
ordne det under dette ved at ophæve dets særlige Forfatning, blot
gjøre opmærksom paa, at der ikke i Londonner-Protokollen er nogen
udtrykkelig Udtalelse om, at Hans Majestæt ikke vil incorporere Sles
vig; i den diplomatiske Correspondance af 1851 og i dennes SlutningsDepeche er det derimod udtalt, staaende i Forbindelse med de øvrige
deri fremsatte Forudsætninger, men det har dog en Forskjel, at det
kun staar som et Led af den hele Udtalelse, som dengang fandt Sted,
og at det ikke staar i Londonner-Protokollen.
Hvad dernæst angik den fremtidige Gang af Sagerne, naar Svarene
til Preussen og Østerrig ere i Overensstemmelse med, hvad Hans Ma
jestæt har bifaldt, gaaede af (hvilket vilde ske imorgen), saa var det
jo vel ikke muligt derom at sige noget bestemt, men skal man gaa
efter, hvad der er det sandsynlige, da er der vistnok meget, som taler
for, at de tvende tydske Stormagter nu erklære, at der ikke kan kom
me noget ud af videre Forhandlinger fra deres Side, og at de derfor
maa lade Sagen vende tilbage til Forbundet. Forbundet vil da støtte
sig paa sin Beslutning af 7de Februar 1861. Det Punkt, der saa vil
spille Hovedrollen, bliver det finantsielle, men muligt er det, at dette
Punkt kan komme frem tidligere i Anledning af den allerhøieste Re
solution af 2den October sidstleden, hvorved det er bestemt, at forsaavidt der maatte blive Nødvendighed for yderligere Tilskud til Fæl
ledsudgifterne udover det ved Normalreglementet fastsatte Beløb, kan
den paa Holsten faldende Del i dette Tilskud for Finantsaaret 1862/63
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udredes af Hertugdømmets særegne Indtægter. Naar da en Erklæring
herfra blot blev givet saaledes, at Hans Majestæt havde taget en saa
dan Beslutning, vilde den vistnok staa i aldeles skarp Strid med den
Beslutning, som er tagen i sin Tid af Forbundet, men selve den aller
høieste Resolution antyder, at det kun er en Beslutning, som Hans
Majestæt foreløbigen har taget indtil videre, og denne Beslutning er
derfor ikke i Strid med, at selve Budgetbestemmelserne forelægges de
holstenske Stænder. Derimod kunde det være et Spørgsmaal, om det
ikke nu strax skulde udtales, at Kongen vil sammenkalde de holsten
ske Stænder og forelægge dem Budgetbestemmelserne. Meget lod sig
i den Henseende sige for og imod, men Conseilspræsidenten var dog
mest tilbøielig til, at man først skal afvente at komme overens med
de tydske Magter om det nærmere, og at først naar det Moment er
indtraadt, at man ser, at der ikke kan naas noget ad den Vei, som
af os hidtil er anset for den absolut rigtige, først da Stænderne skulle
sammenkaldes.
Med Hensyn til Slesvig, da var jo Spørgsmaalet om Tiden, naar de
slesvigske Stænder skulde kaldes sammen for at forelægges en ny For
fatning, af stor Betydning. Endel var der vistnok, som kunde tale for,
at det skete strax, og ganske vist lægges der fra de venskabelige Mag
ters Side stor Vægt paa, at det kommer til at staa for hele Europa,
at Hans Majestæt selv tilbyder Slesvig Leilighed til at faa en fuld
stændig fri Forfatning, saa at altsaa al Tale om Incorporation maa
falde bort. Men et afgjørende Modhensyn mod allerede nu at sammen
kalde de slesvigske Stænder er dog, at man, saaledes som de ere sam
mensatte, kan frygte for, at de ville benytte Leiligheden til at komme
med ganske andre Udtalelser og derved styrke det hele fjendtlige An
greb fra tydsk Side imod os.
Hans Majestæt Kongen yttrede, at Allerhøistsamme ikke troede, at
man behøver at have den Frygt, naar han selv gaar til Slesvig og fore
lægger Stænderne den nye Grundlov. løvrigt, tilføiede Hans Majestæt,
var det hans Mening, at Forelæggelsen skulde ske paa den Maade, at
Stænderne skulde sige Ja eller Nei til Grundloven i sin Helhed, saa
ledes som den blev forelagt.
Conseilspræsidenten [Hall] troede vistnok, at det vilde være af
Betydning, at Hans Majestæt selv er tilstede i Slesvig ved den paa
gjældende Leilighed, og Forelæggelsen af den nye Grundlov, der efter
den slesvigske Forfatning ikke kan indføres uden Samtykke fra Stæn-
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dernes Side, kunde jo vistnok ske paa den Maade, at Stændernes Vo
tum skulde gaa ud paa et Ja eller Nei til den hele nye Grundlov;
men Conseilspræsidenten maatte dog ligefuldt nære den af ham tid
ligere yttrede Frygt med Hensyn til alt nu at sammenkalde de sles
vigske Stænder.
Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Wolfhagen] bemærkede, at
det, hvad angik Tidspunktet for, hvad der skulde gjøres, forekom ham
at være den naturligste og rigtigste Rækkefølge: først at sammen
kalde de holstenske Stænder, og derimod at forbeholde en senere Over
veielse, eftersom man ser, hvorledes Situationen stiller sig, det Spørgs
maal, naar de slesvigske Stænder skulde sammenkaldes til Forelæg
gelse af den nye Grundlov. Han og hans Colleger, imellem hvem jo
Sagen havde været Gjenstand for Forhandling, havde troet, at det, der
foreligger nærmest, er at kalde de holstenske Stænder sammen for at
udtale sig om Budgetbestemmelserne. Med Hensyn til Slesvig syntes
der ham siden det Tidspunkt, da Hans Majestæt i Throntalen ved det
sidste Rigsraads Aabning udtalte, at det var hans Villie at give Sles
vig en friere Udvikling paa et bredere Grundlag, men at Udførelsen
deraf var afhængig af, at Afgjørelsen af Tvisten med det tydske For
bund sikkrede Slesvig mod fremmed Indblanding, ikke at være pas
seret noget, som kan siges at have væsentligt forandret Situationen.
Der er desuden den Vanskelighed, at der, efter den slesvigske Stæn
derforsamlings Sammensætning, ingen Udsigt er til at føre en ny For
fatning igjennem med Stænderforsamlingens Samtykke, og at der altsaa ikke bliver andet tilbage end at octroiere Forfatningen eller ialtfald at octroiere en ny Valglov; men herved vil det gunstige Indtryk,
som man venter sig, tabes. Der er dernæst ogsaa al Grund til at an
tage, at de slesvigske Stænder, naar de nu kaldtes sammen, vilde
slutte sig til, hvad der er kommet fra holstensk Side. Han troede der
for, som allerede bemærket, at det vil være rettest at udsætte at tage
Bestemmelse om Tidspunktet for de slesvigske Stænders Sammenkal
delse, men han skulde imidlertid i Overensstemmelse med Hans Maje
stæts Udtalelser sørge for at holde sig færdig med Hensyn til Udarbeidelsen af en ny Grundlov for Slesvig, for at den, naar Tiden kom,
kunde være istand til Forelæggelse.
Hans Majestæt Kongen yttrede, at den eneste Grund, han kunde
have til at foretrække, at de slesvigske Stænders Sammenkaldelse og
det Skridt, der skal gjøres ligeoverfor dem, kommer til at gaa forud
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for de holstenske Stænders, og sker nu, er den, at det vel kunde være
et Spørgsmaal, om ikke Grundfæstet for Danmark-Slesvig ellers vil
rystes, medens han derimod tror, at Monarkiet til Eideren staar fast,
naar først Friheden er indført i Slesvig, ligesaavelsom den er det heri
Kongeriget. Det er Friheden, hvorpaa vi skulle staa; uden den falder
det hele tilvisse sammen.
Cultusministeren [Monrad] bemærkede, at den hele Stilling jo er
yderst betænkelig; den diplomatiske Understøttelse, som vi hidtil have
smigret os med, synes nu at være meget ringe. Derfor havde det glæ
det ham at se, hvor klart Hans Majestæt har opfattet de forskjellige
Veie, som kunde være at betræde med Hensyn til Ordningen af For
holdene. Han maatte i saa Henseende tiltræde den Mening, at det vist
vilde være forbundet med stor Fare nu at incorporere Slesvig, da dette
strider mod Hans Majestæts tidligere Udtalelser. Vel vilde det være en
Retfærdiggjørelse for et saadant Skridt, at Tydskland overfor Hans
Majestæt ikke har holdt de indgaaede Forpligtelser, men Krig vilde dog
alligevel blive Følgen af det. Det eneste, der kunde siges for nu at
incorporere, var, at man, naar det kom til en Forhandling om Sagens
Ordning, havde noget at slaa af paa; thi det er klart og sikkert, at
enten det bliver til Krig eller ei, vil det dog altid blive igjennem en
diplomatisk Forhandling, at Sagen kommer til at føres til Ende.
Hvad dernæst angik den anden Vei, som Hans Majestæt havde
nævnt, at gjenindføre Souveræniteten i Fælledssager, da var det unægteligt, at Hans Majestæt derved vilde fyldestgjøre de tagne Forbunds
beslutninger, thi det ligger jo bagved baade dem og ogsaa den Russellske Note. Men til Fælledsforfatningens Ophævelse vilde kræves Rigs
raadets Samtykke, og dette Samtykke kunde Rigsraadet aldrig ventes
at ville give.
Der staar saaledes tilbage den Vei, som Hans Majestæt har antydet
at maatte følges, og han kunde da, hvad Slesvig angik, i alt væsent
ligt henholde sig til, hvad den slesvigske Minister havde udtalt. At
give de slesvigske Stænder udvidede Rettigheder, naar der ikke samti
digt med Friheden blev ved en udvidet Valglov sørget for en større
Retfærdighed mod den danske Befolkning, vilde vistnok være meget
betænkeligt. Med Hensyn til Holsten var Spørgsmaalet: naar de hol
stenske Stænder skulle kaldes sammen, og om der skal forelægges dem
Budget for Fælledssager. Dette staar i Forbindelse med Resolutionen
af 2den October, og han kunde ikke nægte, at han havde havt ikke
2X
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liden Tvivl, om det var rigtigt at give denne Resolution, eller om det
ikke havde været bedre at holde sig til Tilstanden, som var givet
ved Noten af 29de Juli f.A. Men efterat den Resolution var tagen, fo
rekom det ham nødvendigt at forelægge de holstenske Stænder Bud
get for Fælledssager. Naar det da nu saaledes er Tilfældet, at vi ikke
kunne unddrage de holstenske Stænder Indflydelse paa Fælledsbud
gettet, syntes det ham ogsaa ønskeligt, at de samles inden altfor lang
Tid. I de finantsielle Love, som bleve vedtagne af Rigsraadet i dets
sidste Samling, staar den 31te Marts n.A. som den Frist, med hvilken
Bevillingerne træde ud af Kraft; det er altsaa ønskeligt, at Rigsraadet
forinden træder sammen og voterer, og saa maa til den Tid Resultatet
af den holstenske Stænderforsamlings Forhandlinger foreligge. Men
naar alt det skal ske inden lste April, mente han, at det er meget
at ønske, at de holstenske Stænder sammenkaldes, saasnart Forhol
dene maatte tillade det. Naar da nu Hans Majestæt beslutter indtil
videre at meddele de holstenske Stænder Indflydelse paa Fælledsan
liggenderne og opfylder de to Punkter af Forbundsbeslutningerne af
7de Februar og 8de Marts, saa er det imidlertid rigtigt, at det tillige
klart og tydeligt udtales, at Hans Majestæt forbeholder sig, hvis det
viser sig, at det ikke kan gaa med, at to forskjellige Forsamlinger begge
ere besluttende i et Fælledsanliggender, da at bestemme, at et An
liggende, som hidtil har været fælleds, skal ophøre at være det og gaa
over til at blive særligt.
Hans Majestæt Kongen yttrede, at man dog ikke godt kunde sam
menkalde de holstenske Stænder, før man saa, hvad der blev svaret
paa de Noter, som imorgen gaa herfra til Preussen og Østerrig. Vi
staa i dette Øieblik paa en saadan forunderlig løs Grund, at vi
først maa se at faa fast Fodfæste.
Conseilspræsidenten [Hall] bemærkede, at han antog, at Cultusministeren kun havde for Øie den Situation, at Tydskland vil støtte
sig paa de sidste Forbundsbeslutninger. Det er altsaa, mente han,
alene denne Forudsætning, hvorfra Cultusministeren er gaaet ud, thi
dersom man fra preussisk Side skulde tænke paa at benytte Svarene
herfra til at bringe Sagen ind paa en ganske anden Vei, vilde ved en
Sammenkaldelse af de holstenske Stænder Øiemedet vistnok ikke
naas, og den vilde være mislig. Spørgsmaalet er da, om man udsæt
ter sig for nogen væsentlig Fare ved at udsætte Stændernes Sammen
kaldelse, indtil man hører, hvad Preussen og Østerrig svare. Efter al
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Sandsynlighed vil det snart vise sig, om de ville gaa frem paa en gan
ske ny Maade. Ville de derimod repliere sig paa Forbundsbeslutnin
gerne, saa er der først at tage Hensyn til, om det vilde være mere
krænkende da at udtale, at man vil sammenkalde de holstenske Stæn
der i det angivne Øiemed, fremfor allerede nu at sammenkalde dem.
Det fandt nu Conseilspræsidenten ikke, og det forekom ham at kunne
ske paa en Maade, der maa betragtes som ganske naturlig; alle maa
dog ogsaa erkjende det ønskelige i, at man iforveien søger, til større
Sikkerhed, at concertere sig med Tydskland om det nærmere. Hvad
dernæst er at se hen til, er, hvorledes det Hensyn, der, som af Cultusministeren blev bemærket, er at iagttage ligeoverfor Rigsraadet, kan
fyldestgjøres. I saa Henseende maatte Conseilspræsidenten erindre, at
den holstenske Stænderforsamling kan, om det skal være, sammen
kaldes med 14 Dages Varsel, og at et Tidsrum af 8 Uger vistnok
maatte betragtes som en meget passende Tid for Forsamlingens Va
righed; endelig vilde der, selv om Rigsraadet først kom til at træde
sammen endog i de sidste Dage af Marts, dog, saaledes som man har
Erfaringen for sig fra tidligere lignende Tilfælde, være Mulighed for,
at foreløbig fornøden Beslutning betimelig toges i Anledning af Be
villingernes Ophør fra 31te Marts.
Sluttelig tilføiede Conseilspræsidenten endnu, at det vistnok er
ganske i sin Orden, at der bestemt bliver udtalt et saadant allerhøie
ste Forbehold med Hensyn til det Skridt, der gjøres over for den
holstenske Stænderforsamling, som det af Cultusministeren nævnte.
Indenrigsministeren [Lehmann] yttrede, at han følte sig saa op
bygget ved Hans Majestæts Foredrag, at han kun skulde tillade sig
nogle faa, mindre betydelige Bemærkninger.
Ganske vist er der mange gode danske Mænd, som med Længsel
imødese en Incorporation af Slesvig; men de, der nu vilde raade
Hans Majestæt dertil, vilde raade til at kaste Europa en Handske i
Øinene. Ganske vist er der ogsaa mange, som tro, at der er Frelse at
søge i Absolutismen; men han havde aldrig havt Tvivl om, at den Vei
vilde man ikke faa Hans Majestæt til at gaa, og det var ogsaa hans
Overbevisning, at det ikke vilde være muligt nu her i Danmark at
kunne opretholde nogen Absolutisme. Han havde i en lang række Aar
ment, at en mere liberal Forfatning i Slesvig vilde have sine store
Fordele; vel fordulgte han sig ikke, at den, hvilkensomhelst Valglov
der end blev, vilde, som Forholdene ere i Slesvig, kunne blive et tve28*
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ægget Sværd, men ikke destomindre tror han dog, at man bør gjøre
Vovestykket, idet han iøvrigt med Hensyn til Tidspunktet, der er af
meget stor Betydenhed, var enig med den slesvigske Minister i, at Si
tuationen nogenlunde maa have klaret sig, førend man forelægger de
slesvigske Stænder en friere Forfatning. Hvad dernæst Holsten angik,
da mente han, at de holstenske Stænder bør sammenkaldes, saasnart
de fornødne Forberedelser kunne være trufne. Han tror, at det, navnlig
efterat Resolutionen af 2den October, som ganske vist staar i Strid med
Forbundsbeslutningerne, er givet, er den eneste Maade at tage Sagen
paa, at forelægge Stænderne for dennegang Budget for Fælledssager, og
han mener, at det er et Supplement til Svarene herfra til Preussen og
Østerrig, at Stænderne ufortøvet sammenkaldes, (hvorved han dog
ikke vil have udelukket, at man afventer Preussen og Østerrigs Yttringer i Anledning af Svarene) for at Forelæggelsen kan finde Sted,
og vore Fjender saaledes kunne berøves ethvert Paaskud til lovlig
Krig. At der udtrykkelig udtales et saadant bestemt Forbehold, som
af Cultusministeren nævnt, var i sin Orden.
Hans Majestæt Kongen yttrede, at han til, hvad han allerede havde
bemærket, endnu skulde føie, at det tydske Forbund, saaledes som
det efterhaanden har udviklet sig, er blevet noget ganske andet, end
det var, dengang det blev oprettet, og Kong Frederik den Sjette gik
ind i det. Hans Majestæt fandt derfor vel, at en Yttring herom, i
Forbindelse med en Udtalelse af Allerhøistsammes derpaa støttede
Erklæring at ville udtræde af Forbundet, kunde være paa sin Plads
ligeoverfor Tydskland.
Conseilspræsidenten [Hall] vilde dog ikke kunde finde det tilraadeligt at komme med en saadan Erklæring, da man dog ikke kan paastaa, at der endnu er sket noget, hvorved Forbundet er blevet egentlig
forandret fra, hvad det ved dets Oprettelse var. Der findes imidler
tid, som Conseilspræsidenten allerede igaar havde havt Leilighed til at
bemærke for Hans Majestæt, i Svarene, der nu skulle afgaa herfra til
Tydskland, en Hentydning dels til at der fra Forbundets Side var
gjort flere Skridt i Retninger, som ikke laa i Øiemedet med Forbun
det, og dels til, at en hel ny Udvikling af Forbundet efterstræbes i
Tydskland; og i de Depecher, som i Anledning af Svarene ville blive
sendte til de andre Magter, vil denne Hentydning kunne formuleres
skarpere.
Med Hensyn til, hvad Indenrigsministeren havde yttret angaaende
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Sammenkaldelsen af de holstenske Stænder, bemærkede dernæst Con
seilspræsidenten, at han ikke havde opfattet det, som om det var
Indenrigsministerens Mening, at der nu strax skulde ske en Kund
gjørelse om, at Stænderne skulde træde sammen, hvilket Conseilspræ
sidenten heller ikke vilde kunne tilraade, selv om man udsatte Tids
punktet for Stændernes Sammentræden. Naar Indenrigsministeren
havde føiet til, at Sammenkaldelsen af Stænderne maatte betragtes
som et Supplement til Svarene til Preussen og Østerrig, maatte Con
seilspræsidenten bemærke, at den ikke kan staa som et Supplement
til disse; den Omstændighed, at det maa anses for at være af væsent
lig Betydning, at man, inden Stænderne sammenkaldes, kunde iforveien være kommet nærmere overens med Tydskland om flere Punkter,
har netop motiveret, at man vil afvente Tydsklands Yttringer i An
ledning af Svarene, forinden man sammenkalder Stænderne.
Sluttelig yttrede Conseilspræsidenten, at han efter de i nærvæ
rende Geheime-Statsraads-Møde stedfundne Forhandlinger troede at
kunne betragte som Resultatet af disse: 1) at Hans Majestæt har bil
liget den hele Vei, som Ministeriet har antydet at maatte følges over
for Tydskland, 2) at det er Hans Majestæts Villie, at der forberedes
saasnart som muligt en gjennemgribende Revision af den slesvigske
Forfatning i liberal Retning saavelsom af Valgloven, for at samme
derefter kan blive nærmere drøftet i det Geheime-Statsraad; 3) at
en Sammenkaldelse af de holstenske Stænder til Forelæggelse af de
forskjellige Love, som ved Forhandlingerne med det sidstforsamlede
Rigsraad forudsættes at ville komme til dem, og tillige af Budget for
Fælledssagerne, staar i Udsigt, til hvilket Øiemed det nødvendige vil
være at forberede af de vedkommende Ministre.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Livsstrafs Eftergivelse for Hans Peter Hansen.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at eftergive Hans Peter Hansen af Vrold den ham ved
Høiesterets Dom af 2den d.M. for begaaet Voldtægt eller ialtfald At
tentat paa Voldtægt, i Henhold til D.L. 6-13-16 eller 18, idømte Livs
straf, mod at han hensættes til Tugthusarbeide i 8 Aar.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafs Eftergivelse for Væversvend Andersens Hu
stru Sophie Paulsen af Kjøbenhavn, hvori indstilles, at det maatte
behage Deres Majestæt allernaadigst at eftergive Væversvend Ander-
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sens Hustru Sophie Paulsen af Kjøbenhavn den hende ved Kjøben
havns Criminal- og Politirets Dom af 23de f.M. for Tyveri tilfundne
Straf af Fængsel paa Vand og Brød i 2 Gange 5 Dage.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om Strafs Eftergivelse for Carl Georg Otto Schousboe.
Overensstemmende med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at eftergive Carl Georg Otto Schousboe den ham ved
Kjøbenhavns Criminal- og Politirets Dom af 17de September f.A. for
Tyveri ikjendte Straf af Ris, imod at han fremdeles forbliver under
tilbørligt Tilsyn.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Skomager Pedersens Hustru
Abelone Pedersen af Aarhus, hvori indstilles, at Skomager Jens Pe
der Pedersens Hustru Abelone Pedersdatter af Aarhus eftergives den
hende ved den Kongelige Viborgske Landsoverrets Dom af 28de Juli
d.A. for Attentat paa Kirketyveri og for Betleri, i Henhold til Forord
ningen Ilte April 1840 § 7 cfr. § 80 og Lov 3die Marts 1860 § 3,
tilfundne Straf af Forbedringshusarbeide i 1 Aar, mod at hun hen
sættes i Fængsel paa Vand og Brød i 4 Gange 5 Dage.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Tjenestekarl Hans Rasmus
sen.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at eftergive Tjenestekarl Hans Rasmussen den ham ved
Høiesterets Dom af 8de October for Tyveri, i Henhold til Forordnin
gen Ilte April 1840 § 1 og § 12, 1ste Membrum, ifundne Straf af
Forbedringshusarbeide i 2 Aar, imod at han hensættes i Fængsel paa
Vand og Brød i 6 Gange 5 Dage.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Julius Emil Petersen, hvori
indstilles, at det allernaadigst maatte behage Deres Majestæt at efter
give den Julius Emil Petersen ved Kjøbenhavns Criminal- og Politi
rets Dom af 16de August d.A. for Tyveri, i Medfør af Forordningen
Ilte April 1840 § 12, 2det Membrum, idømte Straf af 6 Aars For
bedringshusarbeide, imod at han hensættes i Fængsel paa Vand og
Brød i 6 Gange 5 Dage.
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Hans Majestæt bifaldt allernaadigst Indstillingen, dog saaledes, at
Allerhøistsamme, efter dertil af Finantsministeren [Fenger] given An
ledning, tillige paabyde Justitsministeren at drage Omsorg for, at, hvis
det, navnlig med Hensyn til, at domfældte flere Gange har været indlagt
paa en Sindssygeanstalt, skulde vise sig betænkeligt at lade ham udstaa
Vand- og Brøds-Straf, denne Straf da ikke kommer til Fuldbyrdelse.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Tilladelse for Ane Marie Nielsen til at indgaa nyt
Ægteskab.
Overensstemmende med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at tillade, at Ane Marie Nielsen af Venneberg, hvis Ægte
skab med Jacob Christian Nielsen er fuldstændig ophævet ved aller
høieste Bevilling af 16de August 1859, maa indgaa nyt Ægteskab,
navnlig med Thomas Andersen, uanset at hun med ham har bedrevet
Hor.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Johan Sørensen af Halleløv,
hvori indstilles, at det maatte behage Deres Majestæt allernaadigst at
eftergive Tjenestekarl Johan Sørensen af Halleløv den ham ved Ant
vorskov Birks Extrarets Dom af 30te August d.A. for attenteret Ind
brudstyveri, i Medfør af Forordningen Ilte April 1840 § 80 cfr. § 12,
lste Membrum, tilfundne Straf af at hensættes til Forbedringshusar
beide i 8 Maaneder, mod at han hensættes i Fængsel paa Vand og
Brød i 6 Gange 5 Dage.
Hans Majestæt behagede allernaadigst at formilde den idømte Straf
til 4 Gange 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling betræffende Althingets Petition om Ophævelse af Plakat af
lste April 1861 angaaende Erstatning af de Omkostninger, som af den
islandske Jordebogskasse ere forskudsvis udredede i Anledning af den
i Island udførte Jordtaxation m.m.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at der gives Althinget Besked i Overensstemmelse med det
i Forestillingen yttrede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Tilladelse for Jacobine Marie Hansen, født Steenbeck, til at indgaa nyt Ægteskab, hvori indstilles, at det allernaadigst
maatte behage Deres Majestæt at meddele Jacobine Marie Hansen, født
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Steenbeck, her af Staden, hvis Ægteskab med Stolemagersvend Carl
August Hansen er fuldstændigt ophævet ved allerhøieste Bevilling af
17de Mai d.A., Tilladelse til at indgaa nyt Ægteskab, navnlig ogsaa
med Droskekudsk Ole Christensen, uanset at hun under sin Separa
tion har forset sig med ham.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Tilladelse for Arbeidsmand I. F. E. Ahiers fra
skilte Hustru Caroline Vilhelmine Ahier, født Pultz, til at indgaa
Ægteskab med Mursvend Frederik Christian Rudolph Scheiblein, med
hvem hun har bedrevet Hor, hvori indstilles, at det maatte behage
Deres Majestæt allernaadigst at tillade, at Caroline Vilhelmine Ahier,
født Pultz, her af Staden, hvis Ægteskab med Arbeidsmand I.F.E. Ahier
ved allerhøieste Bevilling af 8de August 1860 er blevet aldeles ophæ
vet, maa indgaa nyt Ægteskab navnlig med Mursvend Frederik Chri
stian Rudolph Scheiblein, ligeledes her af Staden, uanset at hun med
ham har bedrevet Hor.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Tilladelse for Tømrer Peter Christian Lundsted
til at adoptere Christian Frederik Hemmingsen, hvori indstilles, at det
allernaadigst maa tillades Tømrer Peter Christian Lundsted at adop
tere den af hans Hustru Kirstine Hemmingsdatter før deres Ægteskab,
den 9de Juni 1850, fødte Søn Christian Frederik Hemmingsen, saa
ledes at denne bærer hans Navn og tager Arv efter ham, dog at den
nes Størrelse ikke overstiger, hvad Adoptivfaderen, i Henhold til den
gjældende Lovgivning, ved en testamentarisk Disposition rettelig
kunde have tillagt Adoptivbarnet.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede 6 allerunderdanigste Fore
stillinger, hvorved forelægges resp. følgende 6 Lovudkast, nemlig:
1) Udkast til Lov om Pension for Overlæge ved Sindssygeanstalten
for Nørrejylland, Professor Harald Selmer, Ridder af Dannebrogen,
og Overlæge ved Helbredelsesanstalten for Sindssyge i Østifterne,
med Undtagelse af Kjøbenhavn, Professor Hans Peter Jensen, samt
deres eventuelle Enker.
2) Udkast til Lov angaaende Omordning af Kjøbenhavns Politi m.v.
3) Udkast til Lov indeholdende nogle Forandringer i Bestemmelserne
om Behandlingen af offentlige Politisager i Kjøbenhavn m.m.
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4) Udkast til Lov om en Omordning af Overformynderierne i Konge
riget med Undtagelse af Kjøbenhavn.
5) Udkast til Lov om at Embedet som Birkedommer og Skriver i Feiø
Birk fra 1ste April 1863 vil være at sætte paa fast Gage m.v.
6) Udkast til Lov om Lønninger for forskjellige paa Island ansatte
Embedsmænd.
I Overensstemmelse med Indstillingerne bleve samtlige disse 6 Lov
udkast allernaadigst approberede til Forelæggelse for den nu forsam
lede Rigsdag.
Sluttelig refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Strafformildelse for Jens Laursen Brodersen, hvori indstilles, at det maatte behage Deres Majestæt allernaa
digst at eftergive Jens Laursen Brodersen af Øsby den ham ved Høie
sterets Dom af 25de August d.A. for Tyveri, i Henhold til Forord
ningen Ilte April 1840 § 12, 2det Membrum, og § 26, idømte Straf
af Forbedringshusarbeide i 6 Aar, mod at han hensættes i Fængsel
paa sædvanlig Fangekost i 2 Maaneder.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] androg derefter allerunderdanigst
mundtlig paa Tilladelse til at maatte lade Forbedringshusfange i Vi
borg Straffeanstalt Abraham Christiansen, hvis Straffetid udløber den
26de d.M., løslade den 16de d.M., da han til den Tid vil ved Fæng
selsselskabets Understøttelse kunne blive sendt til Amerika.
Hans Majestæt meddelte allernaadigst den begjærte Tilladelse.
Finantsministeren [Fenger] refererede to allerunderdanigste Fo
restillinger, hvorved forelægges resp. følgende tvende Lovforslag.
1) Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Finantsaaret fra 1ste April
1861 til 31te Marts 1862.
2) Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Finantsaaret fra 1ste April
1862 til 31te Marts 1863.
I Overensstemmelse med Indstillingerne bifaldt Hans Majestæt al
lernaadigst, at begge disse Lovforslag med vedføiede Anmærkninger
forelægges den nu forsamlede Rigsdag, idet Allerhøistsamme lige al
lernaadigst bemyndigede Finantsministeriet til, om fornødent eragtes,
at foretage enkelte Redaktionsændringer i Udkastene, forinden disse
forelægges Rigsdagen.
Indenrigsministeren [Lehmann] refererede en allerunderdanigst
Forestilling om Enerets-Bevilling for William Horatio Harfield af Lon
don.
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I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at der forundes William Horatio Harfield i London 5 Aars
Eneret til i det danske Monarki, med Undtagelse af Bilandene Island
og Færøerne samt de danske Kolonier, at forfærdige og lade forfærdige
de af ham angivne forbedrede Gangspil, Vinder, Pullerter og Kryds
holdere.
Indenrigsministeren [Lehmann] refererede dernæst en allerun
derdanigst Forestilling om Enerets-Bevilling for Melchior-Nolden i
Frankfurt am Main.
Overensstemmende med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at forunde Melchior-Nolden i Frankfurt am Main 5 Aars
Eneret til i det danske Monarki, med Undtagelse af Bilandene Island
og Færøerne samt de danske Kolonier, at forfærdige eller lade for
færdige de af ham angivne Maskiner til Afskalning af alle Slags Korn
varer.
Indenrigsministeren [Lehmann] refererede en allerunderdanigst
Forestilling om Enerets-Bevilling for Hofguldsmedemester I. B. Dal
hoff af Kjøbenhavn.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at forunde Hofguldsmedemester I. B. Dalhoff her af Sta
den 10 Aars Eneret til i det danske Monarki, med Undtagelse af Bi
landene Island og Færøerne samt de danske Kolonier, at forfærdige
og lade forfærdige 2de af ham angivne Maskiner til Hugning af File.
Indenrigsministeren [Lehmann] refererede en allerunderdanigst
Forestilling om Enerets-Bevilling for Instrumentmager Sophus Chri
stian Barfred af Kjøbenhavn.
Overensstemmende med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at forunde Instrumentmager Sophus Christian Barfred
af Kjøbenhavn 5 Aars Eneret til i det danske Monarki, med Undta
gelse af Bilandene Island og Færøerne samt de danske Kolonier, at
forfærdige eller lade forfærdige Fortepianoer med den af ham an
givne Indretning af Jernplader for Strængene og af Tasterne.
Indenrigsministeren [Lehmann] refererede en allerunderdanigst
Forestilling om Enerets-Bevilling for Professor Camillus Nyrop af
Kjøbenhavn.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at forunde Professor Camillus Nyrop her af Staden 5
Aars Eneret til i det danske Monarki, med Undtagelse af Bilandene
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Island og Færøerne samt de danske Kolonier, at forfærdige eller lade
forfærdige Peloter til Brokbind af den af ham angivne Construction.
Indenrigsministeren. [Lehmann] refererede en allerunderdanigst
Forestilling om Enerets-Bevilling for Charles Rey i Paris.
Overensstemmende med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at forunde Charles Rey i Paris 5 Aars Eneret til i det
danske Monarki, med Undtagelse af Bilandene Island og Færøerne
samt de danske Kolonier, at forfærdige eller lade forfærdige de af ham
angivne Maskiner til at udfolde forskjellige Planters Blade eller Blad
dele.
Indenrigsministeren [Lehmann] refererede en allerunderdanigst
Forestilling om Enerets-Bevilling for Absalon Hippolyte Leplay og
Jules François Joseph Cuisinier, begge i Paris.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at der forundes Absalon Hippolyte Leplay og Jules Fran
çois Joseph Cuisinier i Paris, 5 Aars Eneret til i det danske Monarki
med Undtagelse af Bilandene Island og Færøerne samt de danske Ko
lonier, at foretage eller lade foretage Gjenoplivelse af brugte Benkul i
Sukkersyderier ved Hjælp af Kalk, phosforsyret Magnesia eller phosforsyret Kalk, behandlet med Svovlsyre paa den af ham angivne
Maade.
Indenrigsministeren [Lehmann] refererede en allerunderdanigst
Forestilling, hvorved forelægges Udkast til Lov om en Forandring i
Lov om Anlæg og Drift af Jernbaner i Kongeriget af 10de Marts 1861
§2.
Overensstemmende med Indstillingen blev bemeldte Lovudkast al
lernaadigst approberet til Forelæggelse for den nu forsamlede Rigs
dag.
Indenrigsministeren [Lehmann] refererede en allerunderdanigst
Forestilling, hvorved forelægges Udkast til Lov om en Forandring i
Loven af 10de Marts 1861 § 2.
Hans Majestæt Kongen yttrede, at Allerhøistsamme ikke havde no
get imod, at dette Lovudkast forelægges Rigsdagen, men han vilde
kun gjøre opmærksom paa, at det om Vinteren, naar det begynder at
fryse, er umuligt at komme over fra Strib til Fredericia og omvendt.
Indenrigsministeren [Lehmann] bemærkede, at naar Forholdene i
Lille Bælt ere saadanne, at ingen Overfart mellem Strib og Fredericia
kan finde Sted, kan det vistnok antages, at ogsaa Store Bælt er lukket
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for Varetransport; hvortil Finantsministeren [Fenger] føiede den
Oplysning, at man har fundet, at det aarlige Gjennemsnitstal af Dage,
hvor Overfart over Store Bælt er forhindret, var, førend Dampskibs
fart kom igang, 18 Dage, efter den Tid 9, og at der intet Spørgsmaal
er om, at man vil finde Midler til endnu betydeligt at afkorte dette
Tidsrum af 9 Dage.
Hans Majestæt yttrede, at Allerhøistsamme, som allerede bemær
ket, overensstemmende med Indenrigsministerens Indstilling approbe
rede Lovudkastet til Forelæggelse for Rigsdagen, idet han derhos an
modede Indenrigsministeren om at foranledige ham meddelt et sag
kyndigt Skjøn over, hvorledes Forholdet vilde stille sig med Hensyn
til Anlæg af en Jernbane fra Middelfart til Kongebroen.
Sluttelig refererede Indenrigsministeren [Lehmann] en allerun
derdanigst Forestilling, hvorved forelægges Udkast til Lov angaaende
Amtsforvalternes Contoirholdsgodtgjørelse.
I Overensstemmelse med Indstillingen blev dette Lovudkast aller
naadigst approberet til Forelæggelse for den nu forsamlede Rigsdag.
Hans Majestæt hævede derpaa Geheime-Statsraads-Mødet.
J. Liebe.

Møde i geheimestatsrådet onsdagen d. 12. november 1862.

Aar 1862, Onsdagen d. 12te November, var det Geheime-Statsraad
forsamlet paa Christiansborg Slot under Hans Majestæt Kongens al
lerhøieste Præsidium. Hans Kongelige Høihed Arveprindsen var ved
Sygdom forhindret fra at være tilstede. Hans Kongelige Høihed Prinds
Christian var fraværende paa en Reise.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die Errich
tung einer oberen Regierungsbehörde im Herzogthum Holstein, sowie
die Aufhebung der gegenwärtigen und die Einrichtung einer ander
weitigen Geschäftsorganisation des Ministeriums für die Herzogthümer
Holstein und Lauenburg, indem er allerunterthänigst beantragte, ob
nicht vorgeschlagenermaassen unter dem Namen »Königliche holstei
nische Regierung« eine mit dem lsten December d.J. in Wirksamkeit
tretende obere Regierungsbehörde im Herzogthum Holstein allerhöchst
zu errichten und es allergnädigst zu genehmigen sein möchte, dass
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von dem gedachten Zeitpunkte an die gegenwärtige Geschäftseinrich
tung des Ministeriums aufgehoben und dasselbe anderweitig organi
sât werde.
Hans Majestæt Kongen yttrede, at Allerhøistsamme ikke kunde
finde det rigtigt, at den holstenske Regering skulde foreløbigen have
sit Sæde i Kjøbenhavn; den burde strax fra Begyndelsen af, at den
træder i Virksomhed, være i Holsten.
Indenrigsministeren [Lehmann] maatte være ganske enig med
Hans Majestæt i, at den hele paagjældende Foranstaltnings Betydning
vil væsentlig afhænge af, at den, foruden snart at træde i Kraft, foregaar i Holsten selv, og han vilde derfor finde det ønskeligt, at der
strax nu bestemmes Stedet i Holsten, hvor den nye Regjering skal
have sit Sæde. Han tilføiede, at i saa Henseende Slottet i Plön var
blevet nævnt som et passende Sted.
Hans Majestæt Kongen bemærkede, at Pladsen i Slottet i Plön ikke
var god, og at det navnlig vilde være umuligt, at der kunde der blive
tilstrækkelig Plads for den nye Regjering, naar Hans Majestæt selv
residerede paa Slottet, desuden laa ogsaa Plön for langt af Veien. Det
Sted, som Allerhøistsamme ansaa for mest passende til Regjeringens
Sæde, var Neumünster, der ligger midt i Landet og tillige er Knude
punktet for Jernbanerne.
Ministeren for Hertugdømmerne Holsten og Lauenburg [Hall] ytt
rede, at Hans Majestæt vistnok havde fuldkommen Ret i, at det er
ønskeligt, at den nye holstenske Regjering saasnart som muligt kom
mer til at have sit Sæde i Holsten, men han troede ikke, at det var
muligt i Øieblikket at paavise noget Sted i Holsten, som man i saa
Henseende kunde ønske, og hvor Regjeringen strax, naar den træder
Virksomhed, kunde være. Ikke destomindre allerede nu uden videre
at bestemme Stedet for Regjeringens Sæde, vilde han ikke kunne foreslaa Hans Majestæt, da en saadan foregaaende Udpegen af Stedet vilde
kunne blive benyttet til, at der blev gjort betydeligt større Vanske
ligheder, end der maaske ellers vilde vise sig. Paa den anden Side
troede han imidlertid, at det vilde virke skadeligt, hvis hele den paa
gjældende Foranstaltning stilledes i Bero, indtil Stedet i Holsten
kunde paavises.
Hans Majestæt Kongen behagede derefter allernaadigst at bifalde
den foreliggende Indstilling og at forsyne det den refererede Forestil
ling vedlagte Patent med Sin allerhøieste Underskrift.
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Hans Majestæt tog derefter af, hvad der allerede i Dagbladene længe
forud har været berettet om den af Allerhøistsamme først nu bi
faldte Foranstaltning, Anledning til at henlede samtlige Ministres Op
mærksomhed paa Vigtigheden af, at det strengt indskjærpes det i
Ministerierne ansatte (Personale at tie med, hvad der hemmelig bør
holdes.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die Ernen
nung des Präsidenten und der vier Räthe der holsteinischen Regierung
sowie die Entlassung resp. die anderweitige Verwendung verschiede
ner Ministerialbeamten, indem er allerunterthänigst beantragte:
1) Ob nicht der Amtmann der Ämter Reinbeck, Tremsbüttel und Trit
tau, Intendant von Wandsbeck und Wellingsbüttel Königlichen Antheils wie auch Königlicher Commissair für die adeligen Güter
Ahrensburg, Blumendorf p.p. Friedrich Adamson Graf Moltke, un
ter Beilegung eines jährlichen Gehalts von 5000 Rt. nebst freier
Dienstwohnung event, einer entsprechenden Entschädigung für
dieselbe sowie 2000 Rt. jährlicher Repräsentationsgelder, zum
Präsidenten mit dem Range No. 5 in der 2ten Klasse der Rang
ordnung, und die Departementschefs unter dem Ministerium für
die Herzogthümer Holstein und Lauenburg, Etatsrath Theodor
Schulze, Ritter des Dannebrogordens, Kammerjunker Alfred v. Ro
sen und Willibald Paul Emil v. Rumohr sowie der Amtschreiber
und Hausvogt des Amtes Tremsbüttel, Ferdinand v. Warnstedt,
Ritter des Dannebrogsordens, unter Beilegung eines jährlichen Ge
halts von 3000 Rt. und für den letztgenannten Beamten ausserdem
einer persönlichen Zulage von 600 Rt. jährlich event, einer ange
messenen anderweitigen Entschädigung für seine verringerte
Diensteinnahmen, zu Räthen der holsteinischen Regierung mit dem
Range No. 3 in der dritten Klasse der Rangordnung allergnädigst
zu ernennen sein möchten.
2) Ob nicht der Chef des Bureaus für die Redaction des Gesetz- und
Ministerialblattes, Justizralh Dr. juris Christian Friedrich Adolph
Ostwald und der Chef des interimistischen Archivcomptoirs, Canzeleirath Carl Grube, unter Beilegung von Pensionen, deren Bestim
mung vorbehältlich, allergnädigst zu entlassen sein möchten.
3) Ob nicht der Ministerialsecretair unter dem Ministerium für die
Herzogthümer Holstein und Lauenburg, Graf Wilhelm Carl Imma-
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nuel Johannes Moltke, zum Chef des neu zu gestaltenden Secreta
riats unter dem Ministerium für die Herzogthümer Holstein und
Lauenburg, unter Vorbehalt einer näheren Bestimmung der ihm in
dieser Eigenschaft beizulegenden Gage, vom lsten December d.J.
angerechnet, allergnädigst zu ernennen sein möchte.
Sämmtliche Anträge wurden von Seiner Majestät allerhöchst ge
nehmigt.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend den Entwurf
einer Verordnung für das Herzogthum Holstein wegen der Appellation
und Supplication an die holsteinischen Oberdicasterien.
In Übereinstimmung mit dem Anträge genehmigten Seine Majestät
allerhöchst, dass der der referirten Vorstellung anliegende Entwurf
einer Verordnung für das Herzogthum Holstein betreffend die Appel
lation und Supplication an die Oberdicasterien der holsteinischen
Provinzialständeversammlung in ihrer nächsten ordentlichen Diät zur
Beschlussnahme vorgelegt werde.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend den Entwurf
einer Verordnung wegen Bestrafung des Kindesmordes sowie der
heimlichen Niederkunft unehelich Geschwängerten.
Übereinstimmend mit dem Anträge geruheten Seine Majestät aller
höchst zu genehmigen, dass der der referirten Vorstellung angeschlos
sene Entwurf einer Verordnung betreffend die Bestrafung des Kindes
mordes sowie der heimlichen Niederkunft unehelich Geschwängerten
der nächsten ordentlichen Versammlung der holsteinischen Provinzi
alstände zur Beschlussnahme vorgelegt werde.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend den Entwurf
einer Verordnung für das Herzogthum Holstein wegen Wiedereinset
zung in den vorigen Stand.
Übereinstimmend mit dem Anträge genehmigten Seine Majestät al
lerhöchst, dass der der referirten Vorstellung anliegende Entwurf ei
ner Verordnung für das Herzogthum Holstein betreffend die Wieder
einsetzung in den vorigen Stand der nächsten ordentlichen Versamm
lung der holsteinischen Provinzialstände zur Beschlussnahme vorge
legt werde.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
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referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend den Entwurf
einer Vorordnung für das Herzogthum Holstein wegen der Folgen des
Ungehorsams der Parteien im ersten Verfahren des Processes.
In Übereinstimmung mit dem Anträge genehmigten Seine Majestät
allerhöchst, dass der der referirten Vorstellung angeschlossene Ent
wurf einer Verordnung betreffend die Folgen des Ungehorsams der
Parteien im ersten Verfahren des Processes der holsteinischen Pro
vinzialständeversammlung in ihrer nächsten ordentlichen Diät zur Beschlussnahme vorgelegt werde.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend den Entwurf
einer Verordnung für das Herzogthum Holstein wegen der Verlänge
rung der Fristen und Aussetzung der Termine im Civilprocess.
In Übereinstimmung mit dem Anträge genehmigten Seine Majestät
allerhöchst, dass der der referirten Vorstellung anliegende Entwurf
einer Verordnung für das Herzogthum Holstein betreffend die Ver
längerung der Fristen und die Aussetzung der Gerichtstermine der
holsteinischen Provinzialständeversammlung in ihrer nächsten Diät
zur Beschlussnahme vorgelegt werde.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend den Entwurf
einer Verordnung für das Herzogthum Holstein wegen des Verfahrens
in geringfügigen Sachen.
In Übereinstimmung mit dem Anträge genehmigten Seine Majestät
allerhöchst, dass der der referirten Vorstellung anliegende Entwurf
einer Verordnung betreffend das Verfahren in geringfügigen Sachen
der nächsten ordentlichen Versammlung der holsteinischen Provinzi
alstände zur Beschlussnahme vorgelegt werde.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend den Entwurf
einer Verordnung wegen des Erbrechts uehelicher Kinder in den mit
dem lübschen Rechte bewidmeten Städten des Herzogthums Holstein.
Übereinstimmend mit dem Anträge genehmigten Seine Majestät al
lerhöchst, dass der der referirten Vorstellung angeschlossene Entwurf
einer Verordnung betreffend das Erbrecht unehelicher Kinder in den
mit dem lübschen Rechte bewidmeten Städten des Herzogthums Hol
stein der holsteinischen Provinzialständeversammlung in ihrer näch
sten Diät zur Beschlussnahme vorgelegt werde.
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Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die Cassation
des dem Mechanikus Carl Adolph Ehrenberg in Altona unterm 9ten
December v.J. ertheilten allerhöchsten Patents auf die ausschliessliche
Anfertigung von Schiffscompassen nach der von ihm angegebenen
Construction.
In Übereinstimmung mit dem Anträge geruheten Seine Majestät,
die allerhöchste Resolution vom 9ten December v.J. betreffend die
Verleihung eines Patents auf 5 Jahre für die ganze Monarchie für den
Mechanikus Carl Adolph Ehrenberg in Altona auf die ausschliessliche
Anfertigung von Schiffscompassen nach der von ihm angegebenen
Construction allergnädigst wieder aufzuheben und die desfalls für das
Königreich Dänemark und für die Herzogthümer Holstein und Lauen
burg ausgefertigten, der referirten Vorstellung angeschlossenen beiden
Patenturkunden allerhöchst zu cassiren.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend ein Gesuch
der Besitzer des s.g. Unions-Eisenwerks in Pinneberg, I. C. Schemmann
in Hamburg und C. Thiel in Pinneberg um Verleihung eines Patents
für die gesammte Monarchie auf die ausschliessliche Anfertigung von
Lagerbüchsen für Wellzapfen an Maschinen aller Art nach einer von
dem Fabrikbesitzer W. Philippi in Stromberg erfundenen neuen Con
struction.
In Übereinstimmung mit dem Anträge genehmigten Seine Majestät
allerhöchst, dass den Besitzern des s.g. Unions-Eisenwerks in Pinne
berg I. C. Schemmann in Hamburg und C. Thiel in Pinneberg, auf die
Anfertigung von Lagerbüchsen für Wellzapfen an Maschinen aller Art
nach einer von dem Fabrikbesitzer W. Philippi in Stromberg erfun
denen neuen Construction für die gesammte Monarchie ein Patent auf
5 Jahre verliehen werde.
Schliesslich referirte der Minister für die Herzogthümer Holstein
und Lauenburg [Hall] eine allerunterthänigste Vorstellung betref
fend ein Gesuch des Schmiedemeisters Johann Ditrich Böckmann in
Altona um Verleihung eines Patents für die gesammte Monarchie auf
die Anfertigung der von ihm erfundenen elastischen Wagenschwengel.
Übereinstimmend mit dem Anträge genehmigten Seine Majestät al
lerhöchst, dass dem Schmiedemeister Johann Ditrich Böckmann in
Altona auf die Anfertigung der von ihm angegebenen elastischen Wa29
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genschwengel für die gesammte Monarchie ein Patent auf 8 Jahre al
lergnädigst ertheilt werde.
Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Wolfhagen] refererede en
allerunderdanigst Forestilling angaaende en Ansøgning for stud.polyt.
C. R. Meyn paa Carlshytte ved Rendsborg angaaende Meddelelse af
Eneret for det danske Monarki paa Forfærdigelse af de af ham an
givne Gas-, Koge- og Varmeovne.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at der meddeles stud, polyt. C. R. Meyn paa Carlshytte ved
Rendsborg paa de for Eneretsbevillinger sædvanlige Vilkaar et aller
høieste Patent for det danske Monarki for et Tidsrum af 8 Aar paa
Anvendelsen af de af ham angivne Opfindelser ved Constructionen af
Gas-, Varme- og Kogeovne, og at dette Patent forelægges til allerhøie
ste Underskrift i tre Udfærdigelser henholdsvis for Kongeriget Dan
mark, Hertugdømmet Slesvig og Hertugdømmerne Holsten og Lauen
borg.
Fremdeles refererede Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Wolf
hagen] en allerunderdanigst Forestilling angaaende en Ansøgning fra
Snedker I. A. Henningsen i Egernsund om Meddelelse af Eneret til i
det danske Monarki at forfærdige Tøiruller af en af ham opfunden
Construction.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at der meddeles Snedker I. A. Henningsen i Egernsund paa
de for Enerets-Bevillinger sædvanlige Vilkaar et allerhøieste Patent
for et Tidsrum af 5 Aar paa Forfærdigelsen af Tøiruller af den af
ham angivne Construction, og at dette Patent forelægges til allerhøie
ste Underskrift i tre Udfærdigelser henholdsvis for Kongeriget Dan
mark, Hertugdømmet Slesvig og Hertugdømmerne Holsten og Lauen
burg.
Schliesslich referirte der Minister für das Herzogthum Schleswig
[Wolfhagen] eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die Mil
derung der wider den Gastwirth Fr. Ferd. Steffen in Flensburg wegen
culposer Tödtung des blödsinnigen H. P. E. Lütjens zuerkannten 4
mal 5 tägigen Gefängnisstrafe bei Wasser und Brot.
In Übereinstimmung mit dem Anträge geruheten Seine Majestät,
die wider den Gastwirth Friedrich Ferdinand Steffen in Flensburg
mittelst Erkenntnisses des dortigen Magistrats vom 18sten Juli d.J.,
wegen culposer Tödtung des Hans Peter Erich Lütjens daselbst er-
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kannte vier mal fünftägige Gefängnisstrafe bei Wasser und Brot aus
allerhöchster Gnade in eine vierzehntägige correctionelle Gefängnis
strafe bei gewöhnlicher Gefangenkost zu mildern.
Ministeren for Kirke- og Undervisningsvæsenet [Monrad] refere
rede en allerunderdanigst Forestilling, hvorved forelægges den af Rigs
dagen vedtagne Lov om en extraordinær Enkepension for Conferentsraad B. S. Ingemanns Enke Lucie Marie Ingemann, født Mandix.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at stadfæste bemeldte Lov.
Ministeren for Kirke- og Undervisnings væsenet [Monrad] refere
rede en allerunderdanigst Forestilling, hvorved forelægges Udkast til
Lov om Tilbagebetaling af det af Statskassen bevilgede Laan paa
25.000 Rd. til Opførelse af St. Johannes Kirke paa Nørrebro.
Overensstemmende med Indstillingen blev dette Lovudkast aller
naadigst approberet til Forelæggelse for den nu forsamlede Rigsdag.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling, hvorved forelægges den af Rigsdagen vedtagne Lov om en
Forøgelse af Assessorernes Antal i Landsover-, samt Hof- og Stads
retten i Kjøbenhavn og Landsoverretten i Viborg.
I Overensstemmelse med Indstillingen blev denne Lov allernaadigst
stadfæstet af Hans Majestæt.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Aftægtsmand Ole Nielsen,
hvori indstilles, at det maatte behage Deres Majestæt allernaadigst
at eftergive Aftægtsmand Ole Nielsen den ham ved den Kongelige Viborgske Landsoverrets Dom af 21de Juli d.A. for Hor, i Henhold til
D.L. 6-13-24, cfr. Forordning 24de September 1824 § 2, tilfundne
Straf af at hensættes i Fængsel paa Vand og Brød i 2 Gange 4 Dage,
imod at han erlægger en Mulkt af 20 Rd. til Ringkjøbing Amts Fat
tigkasse.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Be
tænkning angaaende Forbedringshusfange Abraham Christiansens
Løsladelse, hvori indberettes, at Ministeriet, i Henhold til allerhøieste
mundtlig Resolution af 5te dennes, under 8de November har ladet
Direktionen for Viborg Straffeanstalt tilkjendegive, at den i bemeldte
Straffeanstalt hensiddende Forbedringshusfange Abraham Christian
sen, hvis Straffetid udløber den 26de d.M. maa løslades den 16de s.M.
29*
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Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Tilladelse for Tjenestekarl Hans Laursen af Harritzlev til at indgaa nyt Ægteskab, navnlig med Karen Marie Christensdatter, med hvem han under sin Separation har forset sig, hvori
indstilles, at Tjenestekarl Hans Laursen af Harritzlev, hvis Ægteskab
med Ane Johanne Jensdatter er fuldstændig ophævet ved allerhøieste
Bevilling af 31te August 1861, allernaadigst maa meddeles Tilladelse
til at indgaa nyt Ægteskab, navnlig med Karen Marie Christensdatter,
uanset at han under sin Separation har forset sig med hende.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling, hvorved forelægges Udkast til Lov om Tillægspension for
Frederikke Wulff, Enke efter forhenværende constitueret Chef for det
5te Udskrivningsdistrikt, Capitain Ferdinand Anton Wulff.
I Overensstemmelse med Indstillingen approberede Hans Majestæt
allerhøist bemeldte Lovudkast til Forelæggelse for den nu forsamlede
Rigsdag.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om, at et Beløb af Stamhuset Dallunds Fideicommismidler
maa udlaanes mod Pant i et svensk Gods, hvori indstilles, at det al
lernaadigst tillades, at der, efterat Godset Nydala i Smaaland er ble
ven Besidderen af Stamhuset Dallund, Baron Carl Frederik Axel Bror
v. Blixen-Fineckes Eiendom, maa imod lste Prioritets Panteret i
samme udlaanes et Beløb af 180.000 Rd. dansk R.M. af bemeldte Stam
huses Fideicommismidler, og at Justitsministeriet allernaadigst be
myndiges til at træffe alle til Sikkringen af bemeldte Beløb fornødne
Bestemmelser og Foranstaltninger.
Indenrigsministeren [Lehmann] bemærkede, at det heri Landet er
uden Exempel, at af Fideicommismidler, som i det foreliggende Til
fælde indstillet, den fulde Taxationssum udlaanes i en Eiendom. Her
vilde aldrig blive laant over 2/a af Taxationssummen; det er allerede
en ganske overordentlig Begunstigelse, at det ved den Baron Blixen
tidligere meddelte Bevilling er blevet tilladt, at Fideicommismidlerne
maa anbringes i et svensk Gods istedetfor i Eiendomme heri Landet,
men det bør da saa ogsaa være de i Danmark gjældende Regler for
Udlaan af Fideicommismidler, som blive at følge.
Conseilspræsidenten [Hall] yttrede ligeledes, at det er fuldstæn
digt afvigende fra, hvad heri Landet følges, naar hele Taxationssum
mens Beløb foreslaas udlaant i nærværende Tilfælde. Han skulde vel
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indrømme, at der her ere eiendommelige Vanskeligheder tilstede, og
det var derfor ogsaa hans Mening, at der ikke skulde holdes strengt
paa Reglerne, og at man i at lempe disse burde gaa saa vidt, som
man kunde, men der maatte dog ialtfald, mente han, til Laanet knyt
tes visse Betingelser, som give Fideicommisset en større Garanti, end
hvad Justitsministeren havde antydet at ville opstille til Betryggelse.
Hvad der i den Henseende laa nærmest, tænkte Conseilspræsidenten
sig at være, at det blev bestemt, at Laanets Beløb efterhaanden ved
aarlige Tilbagebetalinger skulde bringes ned til 2/s af Taxationssum
men. Dette forekom ham at være ganske naturligt, saameget mere,
som det netop er forudset, at Skovene ved den paagjældende Eien
dom ville i den første Tid kaste en stor aarlig Indtægt af sig, og Ned
bringelsen af Laanets fulde Beløb ved aarlige Afdrag i de nærmeste
Aar vil være et langt sikkrere Middel til Fideicommissets Betryggelse
end hvilkensomhelst Control af Forstkyndige med Skovene. Han antog
ogsaa, at Vanskeligheden for Baron Blixen er at tilveiebringe det store
contante Beløb, som udfordres til at betale Kjøbesummen for Eien
dommen, medens derimod aarlige Afdrag paa Laanet ikke ville kunne
berede ham saadan Ulempe.
I Henhold til, hvad han saaledes havde yttret, troede han derfor at
burde foreslaa, at der til Meddelelsen af det paagjældende Laan knyt
tes den Betingelse, at V3 af Beløbet tilbagebetales i de første 6 Aar
ved, at der afdrages 10.000 Rd. aarlig.
Justitsministeren [Casse] udviklede alle de i den refererede Fore
stilling berørte eiendommelige Hensyn, som have gjort, at han har
troet at kunne i nærværende Tilfælde gjøre Indstilling om, at den
fulde Taxationssum maa udlaanes, ved Siden af at han, efter indhen
tede nøiagtige Oplysninger, søger tilveiebragt den bedst mulige Ga
ranti med Hensyn til Sikkringen af Laanet. I Samklang hermed stod
særdeles godt, at, som Conseilspræsidenten med fuldkommen Ret
havde ment, ogsaa det Betryggelsesmiddel i saa Henseende tages, at
det gjøres Baron Blixen til Betingelse, at Vs af Laanets Beløb skal
afdrages i 6 Aar med 10.000 Rd. aarlig, og Justitsministeren maatte
ubetinget tiltræde Conseilspræsidentens Forslag herom.
Cultusministeren [Monrad] yttrede, at Afdragstiden maaske be
stemmes til 15 Aar med 4000 Rd. aarlig.
Hans Majestæt Kongen mente ogsaa, at 6 Aar var for kort Tid til
at afdrage Vs af Laanet.
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Finantsministeren [Fenger] fremhævede, at naar Skovene ved den
paagjældende Eiendom ere, efter hvad der foreligger, af den Beskaf
fenhed, at der i de første Aar kan gjøres store Hugster, saa er dette
netop et Hensyn, som maa tale for, at just disse Aar benyttes til at
faa Afdrag paa Laanet. Det forekom ham i det hele at være en sær
lig Betænkelighed ved det paagjældende Laan, at Skovene ere det væ
sentlige ved den Eiendom, hvori der skal laanes.
Conseilspræsidenten [Hall] urgerede yderligere, at der ikke fra Fideicommissets Side kan være nogen Grund til at forlange Afdraget sat
til et mindre Beløb end 10.000 Rd. aarlig i 6 Aar. Det vilde allige
vel uden al Sammenligning være den stærkeste Begunstigelse, som er
vist nogen i den paagjældende Retning, der her i dette Tilfælde vises
Baron Blixen.
Hans Majestæt Kongen behagede derefter, ved allernaadigst at bi
falde Justitsministeriets foreliggende Indstilling, allerhøist at resol
vere, at 60.000 Rd. af det paagjældende Laan bliver at afdrage i 6
Aar med 10.000 Rd. aarlig.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Tilladelse for Mette Marie Christensdatter til at
indgaa nyt Ægteskab, hvori indstilles, at det maatte behage Deres
Majestæt allernaadigst at tillade, at Mette Marie Christensdatter af
Fjeldsted Mark, hvis Ægteskab med Indsidder Jens Christophersen
er fuldstændigt ophævet ved allerhøieste Bevilling af 26de August
1847, maa indgaa nyt Ægteskab, navnlig ogsaa med Arbeidskarl Poul
Svendsen af Bøgsted, uanset at hun med ham har bedrevet Hor.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling, om at Tiltale mod Cancelliraad J. H. J. Albinus maa bortfalde.
Overensstemmende med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at fritage Cancelliraad Johan Henrik Jacob Albinus for
at sættes under Tiltale for at have gjort sig skyldig i Delagtighed i
det af hans Svigersøn, Kjøbmand Conrad Nielsen af Bogense svigag
tige eller bedragelige Forhold i Henseende til hans Falissement.
Sluttelig refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Strafformildelse for Guldsmed Niels
Tranberg Holst, Niels Peder Nicolaisen og Herbergerer Carl Marinus
Feddersen, hvori indstilles, at det maatte behage Deres Majestæt aller
naadigst at eftergive Guldsmed Niels Tranberg Holst, Gartner Niels
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Peder Nicolaisen og Herbergerer Carl Marinus Feddersen af Varde de
dem ved Høiesterets Dom af 9de f.M. de to førstnævnte for Doku
mentfalsk og sidstnævnte for Meddelagtighed i denne Forbrydelse, i
Henhold til Forordningen af Ilte April 1840 § 62 2det Membrum,
jfr. for Holsts og Nicolaisens Vedkommende henholdsvis § 66 og 77,
idømte Straffe af Fængsel paa Vand og Brød i 4 Gange 5 Dage hver,
mod at de hensættes i simpelt Fængsel hver i 14 Dage.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Hans Majestæt hævede derpaa Geheime-Statsraads-Mødet.
J. Liebe.

Møde i geheimestatsrådet mandag d. 29. december 1862.

Aar 1862, Mandagen d. 29de December, var det Geheime-Statsraad
forsamlet paa Fredensborg Slot under Hans Majestæt Kongens aller
høieste Præsidium. Hans Kongelige Høihed Arvcprindsen var paa
Grund af Sygdom fraværende.
Udenrigsministeren [Hall] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling om Bemyndigelse til at besvare Lord Russells Depeche af 20de
November d.A., idet han indstillede, at det allernaadigst maatte be
hage Deres Majestæt at bemyndige mig til som Deres Majestæts Uden
rigsminister at besvare Lord Russells Depeche i Overensstemmelse
med det ovenanførte.
Hans Majestæt Kongen var fuldkommen enig i, at der svares paa
den af Udenrigsministeren foreslaaede Maade. Kun var der eet, som
Allerhøistsamme ønskede tilføiet i Depechen, det nemlig, at det er den
sidste Depeche, som han i denne Sag vil lade afgaa til England, og
at det næste Skridt er, at Hans Majestæt trækker sin Gesandt tilbage
derfra. Der maa en Ende paa Sagen; den har varet i 15 Aar, ja lige
siden 1815, da man kom ind i det ulykkelige Forhold til Tydskland,
og der maa nu endelig engang sættes Kraft mod Kraft. Det var Hans
Majestæts uforgribelige Mening, og han troer ogsaa at kunne glæde
sig ved, at hans Ministerium staar ham bi; i et foregaaende GeheimeStatsraads-Møde havde han sagt Ministrene sine Planer, og de vare
alle gaaede ind derpaa. Da Krigsministeren og Marineministeren have
sagt, at de for Armeens og Marinens Vedkommende ere færdige til at
slaas, naar det skal være, er Hans Majestæt ogsaa færdig. Lord Rus-
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sell havde fornærmet Hans Majestæt og Nationen paa det haardeste;
naar man fornærmede hans Nation, fornærmede man ham selv, og om
han end ikke har det juridiske Ansvar overfor Repræsentationen, har
han det moralske Ansvar overfor hele sin Nation, medens han tillige i
Øieblikket er Souveræn i Holsten og Lauenborg, og som saadan har
det virkelige Ansvar. Han var krænket og vilde ikke lade den tilføiede
Fornærmelse sidde paa sig.
Hans Majestæt befalede disse sine Yttringer førte til Protokollen.
Udenrigsministeren [Hall] yttrede, at Hans Majestæt vilde finde
fuldkommen Samstemning i, at Russells Optræden har baade i Ind
hold og i Form været krænkende, og det var derfor ogsaa Udenrigs
ministerens Mening, at Svaret skulde, som i den refererede Forestilling
foreslaaet, gaa ud paa bestemt at vise, at man ikke kan indlade sig
paa det fremkomne. Hvad imidlertid angik den af Hans Majestæt an
tydede Udtalelse i Depechen om, at der ikke kunde være Spørgsmaal
om at gaa ind paa yderligere Forhandlinger, vilde han dog henstille,
om det ikke vilde være rigtigere, at dette blev noget, som den Kon
gelige Gesandt i London ved Overleveringen af Depechen yttrede sig
om til Lord Russell.
Hans Majestæt Kongen have ikke noget herimod.
Indenrigsministeren [Lehmann] troede ikke at behøve at sige, at
han delte saa fuldkommen som nogen Følelsen af det fornærmende i
Lord Russells Optræden, men skulde kun, med Hensyn til, hvad Hans
Majestæt tidligere havde yttret, bemærke, at skulle vi slaas, saa er det
dog ønskeligt, at vi ikke komme til at begynde med England. Naar det
i Svardepechen herfra simpelt afvises at forhandle om Slesvig, ligger i
Virkeligheden deri en fuldkommen klar Antydning af, at der intet kan
komme ud af at fortsætte Discussionen om Sagen med det engelske
Kabinet.
Hans Majestæt Kongen bemærkede yderligere, at Allerhøistsamme
ikke havde bedet om Englands Raad, Lord Russell havde væltet sig
ind paa Danmark og fornærmet ham og Nationen. Fordi Hans Maje
stæt trækker sin Gesandt tilbage, er det ikke nogen Krigserklæring;
kommer der fra den anden Side et Forslag til Sagens Ordning, som
man kan gaa ind paa, saa kan man undgaa Krigen.
Ministeren for Kirke- og Undervisningsvæsenet [Monrad] yttrede,
at han ikke kunde tiltræde, at den Kongelige Gesandt skulde ved Over
leveringen af Depechen udtale mundtlig, hvad man ikke finder rig-
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tigt at gjøre skriftlig. Man maa ikke overse den hele Stilling, som den
er. Lord Russell har faaet stærk Understøttelse af den østerrigske og
den preussiske Regjering, Rusland har ogsaa sluttet sig til ham, og
Frankrig har anbefalet hans Raad til alvorlig Overveielse. Lord Rus
sells Depeche ligger saaledes for med en vis Approbation af de euro
pæiske Stormagter. Heller ikke forekom det Cultusministeren, at det
kan siges, at England ubuden har blandet sig ind i vore Anliggender.
England overtog jo i sin Tid Mæglerrollen i vor Krig med Tydskland
og havde væsentlig Andel i Londonner-Protokollen. De Magter, der
have underskrevet denne Protokol, have en vis Berettigelse til at tale,
naar Striden antager saadanne Dimensioner, at der kunde være Frygt
for en Forstyrrelse af Verdensfreden. Uagtet han tiltraadte Meningen
om det høist stødende i Formen af Russells Depeche, vilde han dog
derfor anse det høist betænkeligt at tilføie i Svaret, mundtlig eller
skriftlig, at vi ei ville høre mere om den Sag. Intet vilde være lettere
for England og de europæiske Magter end at sige til os: ja vær saa
artig, bring selv Sagen i Orden. Hvad selve den af Udenrigsministeren
foreslaaede Svardepeche angik, da bemærkede Cultusministeren slutte
lig, at Meningen vel ikke kan være, at man i Fremtiden skal afvise
ethvert constitutionelt Helstatsforsøg, selv om, saaledes som i de den
sidste holstenske Stænderforsamling meddelte Grundtræk til et saa
dant, ikke Folketallet som Basis bliver strengt gjennemført i hele
Constitutionen.
Udenrigsministeren [Hall] skulde blot bemærke, at det dog vilde
være noget for stærkt at sige, at Rusland ligefrem er tiltraadt, hvad
der er kommet fra Englands Side, thi Rusland har dog hidtil ind
skrænket sig til at udtale, at der, i hvad der er kommet frem, dog
maatte indeholdes Elementer til at komme ud af Sagen og til at hen
tyde paa den store Fare ved at lade Sagen staa hen. Fra Frankrig
var der ikke overleveret nogetsomhelst skriftligt enten til Udenrigs
ministeren eller til den Kongelige Gesandt i Paris, det er kun af den
herværende franske Gesandt blevet sagt Udenrigsministeren, at man
ventede, at de engelske Forslag vilde blive gjorte til Gjendstand for
alvorlig Overveielse, men ikke, at man tiltraadte dem.
Udenrigsministeren tilføiede dernæst, at det ganske vist er vig
tigt, navnlig efter den Stilling, som England har indtaget med Hen
syn til Londonner-Protokollen, at der ikke gjøres herfra noget Skridt,
som kunde føre til Brud med England. Men han tror tillige, at det
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efter den hele Tournure, som Sagen har taget fra Lord Russells Side,
maa anses for det absolut ønskeligste, at der ikke fortsættes nogen
Forhandling med det engelske Kabinet, da der intet vil komme ud
deraf. Og derfor mente han ogsaa, at det vilde være naturligt, at
det kom frem under Udtalelserne fra den Kongelige Gesandts Side,
naar Svardepechen overleveredes til Lord Russell, at en yderligere
Forhandling om Sagen med den engelske Regjering maatte befrygtes
kun at ville lede til at bryde det gode Forhold med England. En saa
dan Yttring troede Udenrigsministeren at kunne meget vel være paa
sin Plads, idet han, som sagt, vilde betragte det som noget lidet øn
skeligt, at Lord Russell skulde anse sig opfordret til at komme frem
med noget yderligere.
Hvad endelig Cultusministerens Slutningsbemærkning angik, da
maatte det erindres, at det jo er sagt i Lord Russells sidste Depeche,
at der, som Løsningsmaader, kunde være Tale om en Deling af Slesvig
og om en ny Fælledsforfatning, der ikke var bygget paa Folketallet
som eneste Princip. Men der indeholdes imidlertid tillige i Lord Rus
sells Depeche, at han selv anser disse Løsninger for siettere end den
af ham oprindelig foreslaaede, og Udenrigsministeren mente derfor, at
enten maatte hine to Løsningsmaader slet ikke berøres i Svardepechen
eller ogsaa maatte det kort udtales, at det dog var saadanne Løs
ningsmaader, som ikke kunde stilles op. Hvad i saa Henseende Delin
gen af Slesvig angik, da behøvedes ikke noget Ord med Hensyn til,
at der ikke kan være Tale om den; men han vilde anse det ligesaa
uheldigt, hvis man herfra antydede nogen Tilbøielighed til at gaa ind
paa den anden Vei ved at slaa af paa, hvad der hidtil endnu aldrig
har været opgivet: at naar der skal vælges Repræsentanter for Landet,
maa det være Folketallet, der afgiver Basis herfor. At antyde sligt
vilde han anse for meget farligt og fordærveligt, ligesom det ogsaa
er utvivlsomt, at Lord Russell kun har adopteret den Løsningsmaade
efter Yttringerne i Preussens sidste Depeche.
Indenrigsministeren [Lehmann] vilde, da han er fuldkommen
enig i, at der ikke herfra skal gives Anledning til at fortsætte Discussionen med Lord Russell, derfor ogsaa finde det lidet ønskeligt og
hensigtsmæssigt, at der i Svardepechen gives nogen Antydning i saa
dan Retning som af Cultusministeren berørt.
Marineministeren [Bille] skulde, naar Hans Majestæt havde yttret, at Krigsministeren og Marineministeren vare færdige til at slaas,
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blot bemærke, at de ganske vist altid ere færdige dertil, naar det be
fales. Men naar der ved at slaas skal förstaas at slaas med Held,
kommer det an paa, med hvem der skal slaas. Naar saaledes Spørgs
maalet er om paa Søen at slaas med Preussen, saa troede Marinemi
nisteren vel, at vi nok kunne staa os, men mod England derimod ville
vi ikke kunne værne os paa Søen, og vi ville heller aldrig kunne komme
dertil. Han mente derfor ogsaa, at der herfra bør undgaas ethvert
Skridt, som kunde føre til et alvorligt Brud med England.
Ministeren for Kirke- og Undervisningsvæsenet [Monrad] bemær
kede yderligere, at naar det i den refererede Forestilling hedder: »Det
vilde altsaa efter min allerunderdanigste Formening være tilstrække
ligt, ganske kort at afvise Tanken om Slesvigs Deling, og med Hensyn
til yderligere Forsøg paa at tilveiebringe en ny Fælledsrepræsentation,
ikke støttet paa Folketallet som eneste Princip, at erindre om, at de
holstenske Stænder gjentagende og med stor Styrke have afvist en
hver Fælledsforsamling, hvori holstenske Deputerede skulle have
Sæde«, saa havde han ikke noget imod denne Sætning, men derimod
havde han mod den næste, som lyder saaledes: »Den Afslutning af
den dansk-tydske Strid, som man nu fra alle Sider med saa stor
Styrke paakalder, vilde ogsaa kun meget ufuldstændigt sikkres med
en Ordning, der vedligeholdt for det tydske Forbund de samme Paaskud til at indblande sig i det danske Monarkis Anliggender, som det
hidtil med saa god Virkning har vidst at benytte«. Denne sidste Sæt
ning forekom Cultusministeren at afvise enhver hvilkensomhelst constitutionel Helstatsforfatning, ogsaa den, som vilde være bygget kun
paa Folketallet. Derved syntes det ham, at man kom til at afvige
noget fra, hvad Regjeringen hidtil har fulgt og fra den Stilling, som
den har indtaget.
Udenrigsministeren [Hall] yttrede, at selve Oplæsningen af den
af Cultusministeren udhævede Sætning i den refererede Forestilling
maatte vise, hvor uimodsigeligt sande de deri indeholdte Yttringer ere.
Erfaringen i den paagjældende Henseende kan ingen have noget at
sige imod, og at man vilde hengive sig til Illusioner, naar man troede,
at en saadan Afslutning af Striden vilde være fuldstændigt sikkret,
det troede han, at alle ville være enige med ham i. Dermed er jo ikke
afgjort, at Omstændighederne ikke kunde tænkes at bringe det der
hen som sidste Resultat; men den Sætning, hvorom Talen er, bliver
derfor ligefuldt staaende i sin fulde Sandhed. Hvad Regjeringens Stil-
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ling angik, da kunde han kun sige, at saaledes som det er taget fra
Lord Russells Side, tør han udtale, at baade den nuværende Regjering
og enhver tidligere Regjering ikke har tænkt sig at kunne gaa ind
paa den Vei, at der tillægges en enkelt Landsdel større Vægt ved Valget
til Repræsentationen, end der tilkommer den efter Folketallet. Det
troede han, at enhver Regjering hidtil har holdt paa, og den modsatte
Vei var det, som allerede i 1848 mødte saa stor Uvillie. Med hvad der i
de Grundtræk, som bleve meddelte den sidste holstenske Stænderfor
samling, var foreslaaet om at lade et Kammer med Kongevalg indtræde,
var det en ganske anden Sag; der havde man søgt Garantien i, at Val
gene udgik ikke fra Folket, men fra Kongen.
Ministeren for Kirke- og Undervisningsvæsenet [Monrad] bemær
kede, at han opfatter Udenrigsministerens Udtalelse saaledes, at den
paagjældende Sætning i Forestillingen ikke indeholder nogen bestemt
Afvisning af enhver constitutionel Helstatsforfatning. Hvis ikke det
var saa, vilde han ikke kunne have den Ære at være Medlem af Ka
binettet.
Hans Majestæt Kongen yttrede, at det var et Spørgsmaal, om det
overhovedet skulde være værd i Svardepechen at tale om en Fælleds
forfatning. Det var maaske bedre slet ikke at tale derom, og Hans
Majestæt maatte dernæst i det hele komme tilbage paa, at det burde
udtrykkeligt siges, at der ikke herfra blev svaret paa flere saadanne
Depecher som den sidste. Det var saameget mere besynderligt at vælge
det nuværende Tidspunkt til en saa fornærmende Depeche, som Hans
Majestæt just stod i Begreb med at bortgifte en dansk Prinsesse til
England.
Hans Kgl. Høihed Prinds Christian troede, at man hellere burde
indskrænke sig til paa en rolig og kold Maade at afvise, hvad
der var kommet, end, ved at føie, om han turde sige, Grovheder til,
maaske let udsætte sig for at irritere den engelske Nation og Regje
ring.
Finansministeren [Fenger] bemærkede, at Situationen er den: de
tydske Stormagter have gjort os en Proposition til Maaden at afgjøre
Striden med Tydskland paa; det er nu blevet bekjendt for Underteg
nerne af Londonner-Protokollen, at den Afgjørelse vil Hans Majestæts
Regjering ikke kunne gaa ind paa, og de venskabelige Magter komme
da og sige: vil Regjeringen ikke kunne gaa ind derpaa, naar der gjøres
nogle Forandringer deri. Nu var Finansministeren enig i, at man ei

29. DECEMBER 1862

461

kan indlade sig paa de i Lord Russells Depeche nævnte forskjellige
Afgjøreiser, men der forekom ham derfor ei tilstrækkelig Anledning
til paa den af Hans Majestæt antydede Maade at vise den som mæglende Magt Optrædende fra sig. Paa den anden Side troede han imid
lertid heller ikke, at der for Hans Majestæts Regjering er nogen An
ledning til, ved at optage Forhandlingen om de Afgjørelsesmaader,
som den mæglende Magt selv ikke finder antagelige for os, at give
den nogen Opfordring til at komme med et nyt Forslag, medens det
vistnok turde være stemmende med god Politik at gaa ganske let hen
over dem og indskrænke sig til, hvad der i saa Henseende staar i den
refererede Forestilling.
Udenrigsministeren [Hall] skulde, i Anledning af, hvad Hans Maje
stæt havde yttret, tillade sig den Bemærkning, at det vistnok har
været en Fordel, at Svaret paa Lord Russells første Depeche ikke var
holdt i en skarp Tone og i det hele var saadant, at Hans Majestæts
Værdighed var fuldkommen varetaget. Det Svar, som nu skulde gives
paa Lord Russells sidste Depeche, havde Udenrigsministeren fore
slaaet holdt i en besterntere Tone, men han troede ogsaa, at det vilde
være fuldkommen tilstrækkeligt, naar dets Indhold blev saaledes som
af ham allerunderdanigst indstillet, og forsaavidt der endnu skulde
være Spørgsmaal om noget yderligere, troede han rigtignok, som al
lerede tidligere bemærket, at dette ikke godt kunde gaa ud paa andet,
end at den Kongelige Gesandt mundtlig, idet han overleverede Lord
Russell Depechen, maatte beklage, at den hele Forhandling havde faaet
en saadan Skarphed, at en Fortsættelse af Forhandlingerne ganske
vist maatte befrygtes at ville kunne lede til, at denne Skarphed endnu
mere træder frem, hvilket vilde være dobbelt uheldigt paa et Tids
punkt, hvor, som nu, man netop maatte ønske enhver Forstyrrelse af
det gode Forhold fjernet.
Hans Majestæt behagede derefter allernaadigst at resolvere, at det
skal blive ved, hvad Udenrigsministeren saaledes havde nævnt, og her
med bifaldt Allerhøistsamme den foreliggende Indstilling.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die Einberu
fung der Provinzialständeversammlung für das Herzogthum Holstein.
In Übereinstimmung mit dem Anträge genehmigten Seine Majestät
allerhöchst, dass die Provinzialstände für das Herzogthum Holstein
auf Sonnabend den 24sten Januar k.J. einberufen werden.
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Ferner referirte der Minister für die Herzogthümer Holstein und
Lauenburg [Hall] eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die
Ernennung des Königlichen Commissairs für die bevorstehende hol
steinische Provinzialständeversammlung, indem er allerunterthä
nigst beantragte, ob nicht der Rath der holsteinischen Regierung Fer
dinand v. Warnstedt zu Ew. Königlichen Majestät Commissarius bei
der bevorstehenden Provinzialständeversammlung des Herzogthums
Holstein allergnädigst zu ernennen sein möchte.
Seine Majestät genehmigten allerhöchst diesen Antrag.
Schliesslich referirte der Minister für die Herzogthümer Holstein
und Lauenburg [Hall] eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend
den Entwurf einer Verfügung über die in den Städten Altona und Kiel
bei Errichtung, Veränderung und Aufhebung von Handelssocietäten,
Handelsfirmen, anonymen Gesellschaften und Procuren zu beschaffen
den Anzeigen.
Übereinstimmend mit dem Anträge genehmigten Seine Majestät al
lerhöchst, dass der der referirten Vorstellung angeschlossene Entwurf
einer Verfügung betreffend die in den Städten Altona und Kiel bei
Errichtung, Veränderung und Aufhebung von Handelssocietäten, Han
delsfirmen, anonymen Gesellschaften und Procuren zu beschaffenden
Anzeigen der holsteinischen Provinzialständeversammlung in ihrer
nächsten Diät zur Beschlussnahme vorgelegt werde.
Der Minister für das Herzogthum Schleswig [Wolfhagen] referirte
eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend Milderung der wider
den Inculpaten Hans Jepsen in Olderup wegen Giftmordes erkannten
qualificirten Todesstrafe in eine lebenswierige Zuchthausstrafe, indem
er allerunterthänigst beantragte, ob nicht die wider den Inculpaten
Hans Jepsen aus Olderup mittelst des von dem Appellationsgericht
für das Herzogthum Schleswig beschlossenen Erkenntnisses vom 25sten October d.J. wegen resp. vollführten und versuchten Giftmordes
sowie wegen culposer lebensgefährlicher Gesundheitsverletzung durch
Vergiftung, erkannte qualificirte Todesstrafe aus allerhöchster Gnade
in eine lebenswierige Zuchthausstrafe zu verwandeln sein dürfte, je
doch dergestalt, dass diese Strafmilderung demselben erst nach Pu
blication des beschlossenen Todesurtheils mitzutheilen sein werde.
Seine Majestät genehmigten allerhöchst diesen Antrag.
Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Wolfhagen] refererede derpaa en allerunderdanigst Forestilling angaaende en Ansøgning fra As-
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mus Petersen i Hvidkilde om Udvidelse af det ham under 27de April
f.A. tilstaaede allerhøieste Patent paa en af ham opfunden Freingangsmaade med Draining og Engvanding, til den af ham angivne
Forbedring af denne Fremgangsmaade.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at der paa de for Eneretsbevillinger sædvanlige Vilkaar med
deles Asmus Petersen i Hvidkilde et til den 27de April 1871 gjældende
Patent for det danske Monarki paa den af ham angivne Forbedring
ved den for ham under 27de April f.A. allerhøist patenterede Frem
gangsmaade med Draining og Engvanding, og at dette Patent fore
lægges til allerhøieste Underskrift i 3de Udfærdigelser, henholdsvis for
Kongeriget Danmark, Hertugdømmet Slesvig og Hertugdømmerne
Holsten og Lauenborg.
Sluttelig refererede Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Wolf
hagen] en allerunderdanigst Forestilling angaaende en Ansøgning fra
Kjøbmand A. G. Freudenreich i Flensborg om Meddelelse af en 10 aarig
Eneret til i det danske Monarki at forfærdige de af ham opfundne
Ildtændere af Spaan.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt al
lernaadigst, at der paa de for Enerets-Bevillinger sædvanlige Vilkaar
meddeles Kjøbmand A. G. Freudenreich i Flensborg et allerhøieste Pa
tent for det danske Monarki for et Tidsrum af 3 Aar paa Forfær
digelsen af de af ham opfundne Ildtændere af Spaan, og at dette Pa
tent forelægges til allerhøieste Underskrift i 3 Udfærdigelser henholds
vis for Kongeriget Danmark, Hertugdømmet Slesvig og Hertugdøm
merne Holsten og Lauenborg.
Ministeren for Kirke- og Undervisningsvæsenet [Monrad] refere
rede to allerunderdanigste Forestillinger, hvorved følgende tvende af
Rigsdagen vedtagne Love forelægges til allerhøieste Stadfæstelse,
nemlig :
1) Lov om det Kongelige naturhistoriske Museums Overgang til Kjø
benhavns Universitet m.m.
2) Lov om Forandring i Lov af 24de April 1860 om Afhændelse af
nogle Kirkers og offentlige Stifteisers, Seminariefondets og det benificerede Bøndergods.
Overensstemmende med Indstillingerne bleve begge disse Love al
lerhøist stadfæstede af Hans Majestæt.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo-
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restilling angaaende Livsstrafs Eftergivelse for Johan Christian Pe
dersen, kaldet Christian Skræder og den til ham ægteviede Jens Pe
dersens Enke, Maren Christensdatter, hvori indstilles, at det maatte
behage Deres Majestæt allernaadigst at eftergive Husmand Johan Chri
stian Pedersen, kaldet Christian Skræder, og den til ham ægteviede
Maren Christensdatter, Jens Pedersens Enke af Hals den dem ved
Høiesterets Dom af Ilte f.M. for Blodskam, i Henhold til D.L. 6-13-14,
lste Membrum, cfr. D.L. 3-16-9-5 og Forordningen 23de Mai 1800 § 1,
tilfundne Straf af at have deres Liv forbrudt, mod at det paalægges
vedkommende Øvrighed at drage Omsorg for, at de leve adskilte fra
hinanden.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede derpaa en allerunderdanigst
Forestilling angaaende Livsstrafs Eftergivelse for Husmand Niels Ras
mussen.
Overensstemmende med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at eftergive Husmand Niels Rasmussen af Gudme Mark
den ham ved Høiesterets Dom af 21de f.M. for Omgængelse mod Na
turen, i Henhold til D.L. 6-13-15 idømte Straf af Baal og Brand, mod
at han hensættes til Forbedringshusarbeide i 2 Aar.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Livsstrafs Eftergivelse for Forbedringshusfange
Lauritz Frederik Serritzlev, hvori indstilles, at det maatte behage De
res Majestæt allernaadigst at eftergive Forbedringshusfange i Straffe
anstalten paa Christianshavn Lauritz Frederik Serritzlev den ham ved
Høiesterets Dom af 14de f.M. for voldeligt og morderisk Overfald paa
Mestersvend ved bemeldte Straffeanstalt Andersen, i Henhold til Pla
kat 31te August 1813 § 10 tilfundne Straf af at have sit Liv for
brudt, imod at han hensættes til Tugthusarbejde paa Livstid.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Livsstrafs Eftergivelse for Johanne Beate Johansdatter.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at eftergive Johanne Beate Johansdatter den hende ved
Høiesterets Dom af 14de f.M. for Barnefødsel i Dølgsmaal, i Medfør
af D.L. 6-6-8 jfr. 7, idømte Straf af at miste sin Hals og hendes Ho-
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ved at sættes paa en Stage, imod at hun hensættes til Forbedrings
husarbeide i 2 Aar.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Livsstrafs Fuldbyrdelse paa Ole Jørgensen, hvori
indstilles, at den Ole Jørgensen ved Høiesterets Dom af 31te October
d.A. for at have dræbt sin Hustru Birthe Marie Christiansdatter, i
Henhold til Forordningen 4de October 1833 § 10 jfr. § 6 og D.L.
6-9-1, tilfundne Straf af at miste sin Hals og hans Hoved at sættes
paa en Stage maa fuldbyrdes, dog at Hovedet ikke sættes paa en Stage.
Conseilspræsidenten [Hall] yttrede, at han, i Henhold til hvad
han tidligere flere Gange havde havt Leilighed til at udtale i det
Geheime-Statsraad om det betænkelige ved at lade en Dødsstraf exeqvere imod Høiesterets Indstilling, maatte finde, at allerede den Om
stændighed, at i nærværende Tilfælde en saa stor Majoritet af Høie
sterets Tilforordnede som 8 imod 2 har indstillet domfældte til Be
naadning, vilde gjøre det overordentlig vanskeligt at afslaa Indstil
lingen om Benaadning, og der maatte da ialtfald være aldeles over
veiende Grunde, der talte imod Livsstraffens Eftergivelse. Nu maa
vistnok Drab af Ægtefælle anses for et af de groveste Slags Drab,
og han fandt det meget rimeligt, at der, som af Justitsministeren
under sit Referat af Sagen fremhævet, i den nye Straffelov vil blive
sat Dødsstraf derfor; men han holdt sig dog forvisset om, at der,
ogsaa efterat den nye Straffelov er emaneret, vil komme mange Til
fælde, hvor Livsstraffen vil blive eftergiven, fordi der i Situationen,
saaledes som den foreligger i det enkelte Tilfælde, vil være Anledning
dertil. Hvad den under nærværende Sag domfældte angik, saa fore
kom det Conseilspræsidenten, at selv om Tanken om Forbrydelsen
skulde være traadt frem hos ham nogle Øieblikke før Gjerningens Ud
førelse, saa er det dog uimodsigeligt, at der ikke her er Spørgsmaal
om, at der har været nogen planmæssig Udførelse, og skjøndt det til
visse er en stor Forbrydelse, der her foreligger, saa har man dog
ogsaa havt Leilighed til i mange andre Tilfælde at se et begaaet Drab
under afskyeligere og mere oprørende Former, hvor der har været gi
vet en tydeligere Forestilling om Forbryderens fuldstændige Ryggesløshed.
Hans Kgl. Høihed Prinds Christian fandt, at intet taler for dom
fældte undtagen netop det, at 8 af Høiesterets Tilforordnede have
30
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indstillet ham til Benaadning. Hvor Drabet, som her, er udført paa
den koldblodigste Maade, mente Hans Kongelige Høihed, at Dødsstraf
fen bør fuldbyrdes.
Justitsministeren [Casse] bemærkede, i Anledning af hvad Con
seilspræsidenten havde yttret, at der ganske vist vil med Hensyn til
hvert foreliggende Drabstilfælde kunne siges, at det dog kan tænkes
under Former, hvor det vilde være meget værre, men det kan dog
ikke nægtes, at den Forbrydelse, der er begaaet af den under nærvæ
rende Sag domfældte, er, saaledes som den foreligger, atroc i og for
sig. Han skulde dernæst tillade sig at tilbagekalde i Hans Majestæts
Erindring, at Allerhøistsamme tidligere i flere Tilfælde har fundet
Grund til at fravige Høiesterets Indstilling om Dødsstraffens Eftergi
velse, i eet Tilfælde endog, hvor den daværende Justitsminister havde
sluttet sig til hele Høiesteret. Den Stilling Høiesterets Medlemmer ind
tage som Dommere, gjør ogsaa, at de lettere komme til at tage mindre
Hensyn til det, som maa fremtræde for Justitsministeriet og for
Hans Majestæt, det Indtryk og den Indvirkning, som Dødsstraffens
Eftergivelse vilde have paa Befolkningen i det hele. Den Slags For
brydelser, hvorom her er Tale, er i Tiltagende, det nære Samliv mel
lem Ægtefæller gjør, at Forbrydelsen meget lettere kan skjules, og
Dødsstraffen er for den Del af Befolkningen, hvor saadanne Forbry
delser forefalde, det eneste afskrækkende, medens derimod Tugthus
straffen ikke virker tilstrækkeligt.
Finantsministeren [Fenger] yttrede, at han først maatte opkaste
Tvivl med Hensyn til den fuldstændige Sikkerhed af Justitsministe
rens Paastand om, at den Slags Forbrydelser, hvorom her er Tale,
skulde være i Tiltagende. Finantsministeren troede ikke, at der i den
Henseende er godtgjort noget ved de statistiske Oplysninger, der ere
samlede, ligesom det i det hele ved saadanne Forbrydelser, der fore
komme meget sjeldent og kun i et lille Antal hvert Aar, er meget van
skeligt at komme til et nogenlunde paalideligt Resultat i den paagjæl
dende Henseende, naar man ikke har en længere Aarrække at holde
sig til, da Tilfældigheden ellers har saa stort et Raaderum.
Næst derhos at erklære, at han har nogen Grund til at nære Tvivl,
om virkelig Dødsstraffen er saa afskrækkende, som Justitsministeren
og mange med ham mener, men at det imidlertid ikke her var Stedet
at gaa ind paa en dybere Debat derom, skulde Finantsministeren der
næst som et Moment, der er af allerstørste Betydning med Hensyn
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til den foreliggende Sag, fremhæve, at domfældte, som af Høiesteret
releveret, har udført Forbrydelsen uden forudfattet Beslutning. Dette
er, hvor der er Tale om Drab, den allervigtigste Benaadningsgrund, og
i alle nyere Lovgivninger er Dødsstraffen ophævet, hvor det ikke er
bevist, at Drabet har fundet Sted med Overlæg. Naar Høiesteret, ved
at fremsætte den nævnte Benaadningsgrund, havde brugt de Udtryk,
at Drabet var udført efter en Beslutning tagen omtrent i samme Øieblik, som den udførtes, saa havde Justitsministeren vel gjort Indven
ding herimod, og det med Beføielse, naar Udtrykkene skulle förstaas,
saaledes som han har opfattet dem; men Høiesterets Udtryk kunne
ogsaa förstaas paa en anden Maade, saaledes nemlig, at der intet Bevis
er for, at domfældte har fattet nogen Beslutning før i Gjerningens
Øieblik. Han kan have lagt Snoren om Konens Hals kun for at se,
hvorledes hun vilde bære sig ad i en saadan Situation; han har i det
hele baaret sig ad paa saa forunderlig en Maade, navnlig ogsaa ved
først at spørge Konen, om hun tillod ham at gjøre det af med hende,
at det fremkalder en meget stærk Formodning om, at først i det Øie
blik, hun svarede ham, Beslutningen om at udføre Gjerningen er opstaaet hos ham, og der er intet Bevis for, at han har villet den før
i samme Øieblik.
Fremdeles skulde Finantsministeren som Benaadningsgrund for
domfældte anføre, at han, saaledes som af Høiesteret udhævet, har
angret sin Forbrydelse; thi uagtet alt, hvad Justitsministeren i den
Henseende har indvendt, kan Angeren derfor meget godt være opstaaet
hos ham. Endelig maatte Finantsministeren ogsaa fremhæve, at den
heromhandlede Forbrydelse er den første, som domfældte har begaaet,
og at han endnu er i en ung Alder, ikke 30 Aar; han er saaledes
ikke nogen forhærdet Forbryder, men en, om hvem der kan være me
get Haab, at han, naar han benaades for Dødsstraffen, vil i dette Liv
kunne komme til virkelig Fortrydelse og Forbedring.
I Henhold til alt, hvad Finantsministeren saaledes havde anført,
forekom det ham at ville være meget haardt at lade Dødsstraffen
fuldbyrde, og saa haardt som Hans Majestæt ikke pleier at lade det
blive.
Justitsministeren [Casse] maatte bemærke, at hvis man med Fi
nantsministeren vilde opstille Angeren som en Benaadningsgrund i
nærværende Sag, saa troede han rigtignok, at man vilde i ethvert Til
fælde kunne hente Benaadningsgrund fra Angeren. Han kunde i den
30*
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Henseende henholde sig til, hvad han i den refererede Forestilling
nærmere havde udviklet. Ogsaa med Hensyn til den fra at Gjerningen
var udført uden forudfattet Beslutning hentede Benaadningsgrund,
maatte Justitsministeren vedblivende henholde sig til, hvad han tid
ligere udførligt havde refereret.
Indenrigsministeren [Lehmann] maatte være enig med Finants
ministeren i, at den begaaede Forbrydelse i nærværende Tilfælde ikke
kan betragtes som overlagt Drab. Han skulde dernæst endnu frem
hæve, at Motivet til Forbrydelsen heller ikke her stiller sig i en for
agtelig Form saaledes som ved Rovmord eller ved kjøbt Mord; vist
nok er domfældte et slet Menneske, men der er i den Sindstilstand,
som har ført ham til at begaa Forbrydelsen, intet, der vækker dyb
Foragt, intet Raat og Grovt, og der er heller intet saadant i Maaden,
hvorpaa han har udført Forbrydelsen. Da Indenrigsministeren nu der
hos tror, at det er en rigtig Betragtning, at Dødsstraf for Drab kun
bør bringes, ligesom den ogsaa kun pleier at bringes, til Fuldbyrdelse,
hvor Forbrydelsen virkelig er i høi Grad grov og oprørende, kunde
han saaledes, naar han skulde give Hans Majestæt sit Raad, ikke
andet end tilraade at følge Høiesterets Indstilling om Benaadning.
Ministeren for Kirke- og Undervisningsvæsenet [Monrad] bemær
kede, at det, der ved Sagen gjør et eiendommeligt Indtryk paa ham,
er det, at domfældte, førend han trækker Snoren til om Konens Hals,
spørger, om han skal gjøre det. Selv om det ikke kan siges, at han
har faaet Tilladelse dertil af hende, giver dog hin Omstændighed For
brydelsen saa eiendommelig en Form, at det vistnok vilde være be
tænkeligt imod Høiesterets Indstilling at lade Dødsstraffen blive
fuldbyrdet.
Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Wolfhagen] og Krigsmini
steren [Thestrup] stemmede begge for domfældtes Benaadning.
Marineministeren [Bille] yttrede, at han, naar af Høiesterets As
sessorer 8 imod 2 havde indstillet domfældte til Benaadning, ikke
turde gaa derimod.
Hans Majestæt Kongen resolverede derefter allernaadigst, at den
idømle Livsstraf bliver at eftergive domfældte, imod at han hensæt
tes til Tugthusarbeide paa Livstid.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelsc for Redaktør og Udgiver af
Bornholms Avis Eggert eller Eccard Christopher Tryde, hvori indstil-

29. DECEMBER 1862

469

les, at det maatte behage Deres Majestæt allernaadigst at nedsætte
den Redaktør og Udgiver af Bornholms Avis Eggert eller Eccard Chri
stopher Tryde af Rønne ved bemeldte Kjøbstads Extrarets Dom af 7de
October d.A. for i sit Blad at have optaget en Bekjendtgjørelse om
et udenlandsk Lotteri, i Henhold til Plakaterne af 20de December
1771 og 12te September 1823 idømte Mulkt af 100 Rd. til merbemeldte Kjøbstads Fattigkasse til 25 Rd.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Niels Christian Mikkelsen.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at eftergive Niels Christian Mikkelsen den ham ved Hellum-Hindsted Herreders Extrarets Dom af 8de October d.A. for Faarclyveri paa Marken, i Medfør af Forordningen Ilte April 1840 § 6,
idømte Straf af Forbedringshusarbeide i eet Aar, imod at han hen
sættes i Fængsel paa Vand og Brød i 6 Gange 5 Dage.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Guldsmed Niels Tranberg
Holst, Gartner Niels Peder Nicolaisen og Herbergerer Carl Marinus
Feddersen, hvori indstilles, at det maatte behage Deres Majestæt aller
naadigst at eftergive Guldsmed Niels Tranberg Holst, Gartner Niels
Peder Nicolaisen og Herbegerer Carl Marinus Feddersen af Varde de
dem ved Høiesterets Dom af 9de f.M., de to førstnævnte for Doku
mentfalsk og sidstnævnte for Meddelagtighed i denne Forbrydelse, i
Henhold til Forordningen af Ilte April 1840 § 62, 2det Membrum,
jfr. for Holsts og Nicolaisens Vedkommende henholdsvis § 66 og 77
idømte Straffe af Fængsel paa Vand og Brød i 4 Gange 5 Dage hver,
mod at de hensættes i simpelt Fængsel, hver i 14 Dage.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Ane Marie Mortensen, ogsaa
kaldet Johanne Marie Nielsen.
Overensstemmende med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at nedsætte den Ane Marie Mortensen, ogsaa kaldet Jo
hanne Marie Nielsen, Skomager Danielsens fraseparerede Hustru ved
Grenaa Kjøbstads Extrarets Dom af 22de f.M. for Tyveri, i Henhold
til Forordningen Ilte April 1840 § 15 cfr. § 79, ifundne Straf af For
bedringshusarbeide i 4 Aar til lige Arbeide i 18 Maaneder.
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Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om, at det maa tillades Johan Peter Jordan og Hustru Melida
Caroline Jordan, født Wichmann, at adoptere Regine Christine Ras
mussen, hvori indstilles, at det maatte behage Deres Majestæt aller
naadigst at tillade, at Johan Peter Jordan og Hustru Melida Caroline
Jordan, født Wichmann, her af Staden, maa adoptere Regine Christine
Rasmussen, saaledes at hun fører deres Familienavn Jordan og tager
Arv efter dem, dog at dennes Størrelse ikke overstiger, hvad Adoptivforældrene i Medfør af den gjældende Lovgivning ved en testamenta
risk Disposition gyldigen kunne tillægge Adoptivbarnet, og saaledes at
Bevillingen ikke skal være Adoptivforældrene til Hinder for den ene
efter den andens Død at forblive hensiddende i uskiftet Bo.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Petrine Marie Hansen, hvori
indstilles, at den Petrine Marie Hansen ved Kjøbenhavns Criminalog Politirets Dom af 14de October d.A. for 2den Gang begaaet Tyveri
ikjendte Straf af Forbedringshusarbeide i eet Aar allernaadigst maa
nedsættes til Fængsel paa Vand og Brød i 6 Gange 5 Dage.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Be
retning, hvori indberettes, at Justitsministeriet, i Henhold til aller
høieste mundtlig Resolution, under 29de November har ladet Amt
manden over Odense Amt tilkj endegive, at Cancelliraad Johan Henrik
Albinus maa fritages for at sættes under Tiltale for Delagtighed i
svigagtig Fallit.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Bogtrykker og Udgiver af
Bladet »Fynsposten« Rasmus Jensen, hvori indstilles, at det maatte
behage Deres Majestæt allernaadigst at nedsætte den Bogtrykker og
Udgiver af Bladet »Fynsposten« Rasmus Jensen ved den Kongelige
Landsover- samt Hof- og Stadsrets Dom af lste Juli d.A., for i sit
Blad at have optaget en Bekjendtgjørelse om et udenlandsk Lotteri
idømte Mulkt af 50 Rd. til Odense Kjøbstads Fattigkasse til 5 Rd.
Hans Majestæt Kongen bifaldt allernaadigst denne Indstilling, dog
saaledes, at Mulkten bestemmes til 10 Rd.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Johan Gottfred Hoffmann.
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Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at Johan Gottfred Hoffmann her af Staden maa eftergives
den ham ved Kjøbenhavns Criminal- og Politirets Dom af 17de Sep
tember f.A. for Tyveri, i Medfør af Forordningen Ilte April 1840 §§
1 og 12, 1ste Membrum, idømte Straf af Forbedringshusarbeide i 3
Aar, imod at der tildeles ham 20 Rottingslag.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Vilhelm Bauer, hvori indstil
les, at det maatte behage Deres Majestæt allernaadigst at eftergive
Vilhelm Bauer den ham ved Antvorskov Birks Extrarets Dom af 19de
f.M. for Tyveri, i Henhold til Forordningen Ilte April 1840 § 12,
1ste Membrum, idømte Straf af Forbedringshusarbeide i 2 Aar, imod
at der tildeles ham 16 Rottingslag.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Uhrmager Staugaards Hustru
Oline Frederikke Berg, hvori indstilles, at det allernaadigst maatte be
hage Deres Majestæt at eftergive Uhrmager Staugaards Hustru Oline
Frederikke Berg af Kjøbenhavn den hende ved Kjøbenhavns Crimi
nal- og Politirets Dom af 30te September d.A. for Mened og falsk For
klaring for Retten, i Medfør af Forordningen af 15de April 1840 §§ 1
og 5, tilfundne Straf af at hensættes til Forbedringshusarbeide i 4
Aar, mod at hun hensættes til lige Arbeide i 1 Aar.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Ungkarl Johannes Nielsen af
Horslunde.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede Hans Majestæt al
lernaadigst at eftergive Ungkarl Johannes Nielsen af Horslunde den
ham ved Høiesterets Dom af 22de October d.A. for Tyveri, i Medfør
af Forordningen Ilte April 1840 § 29, idømte Straf af 10 Rotting
slag, imod at han til Maribo Amts Fattigkasse erlægger en Mulkt af
100 Rd.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Ophævelse af Ægteskabet mellem Arbeidsmand
Ole Hendriksen og Maren Kirstine Hendriksen, født Jacobsen, hvori
indstilles, at det maatte behage Deres Majestæt allernaadigst at til
lade, at Ægteskabet mellem Arbeidsmand Ole Hendriksen her af Sta-
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den og hans ifølge Bevilling af 27de Marts f.A. i Henseende til Bord
og Seng fraseparerede Hustru Maren Kirstine Hendriksen, født Jacob
sen, af Dragør maa være aldeles ophævet.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Adolph Ferdinand Emilius
Johansen.
Overensstemmende med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at eftergive Adolph Ferdinand Emilius Johansen den
ham ved Høiesterets Dom af 30te October d.A. for 3die Gang begaaet
Tyveri, i Medfør af Forordningen Ilte April 1840 § 15 jfr. § 82,
tilfundne Straf af 4 Aars Forbedringshusarbeide, mod at han hensæt
tes til lige Arbeide i 1 Aar.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om, at der maa meddeles Johanne Jensine Schou Bevilling
til at leve separeret i Henseende til Bord og Seng fra sin Mand.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at tillade, at der meddeles Johanne Jensine Schou, født
Jensen, af Aalborg, Bevilling til at leve separeret i Henseende til Bord
og Seng fra sin Mand, Skipper Carl Frederik Christian Schou af Kønigsberg.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om, at der maa meddeles Handelsbetjent Edvard Fritz Georg
Benoni Bidstrup Bevilling til at adoptere Hilda Cecilie Christensen,
hvori indstilles, at det maatte behage Deres Majestæt allernaadigst at
tillade, at Handelsbetjent Edvard Fritz Georg Benoni Bidstrup her af
Staden maa adoptere Hilda Cecilie Christensen, saaledes at hun fører
hans Familienavn og tager Arv efter ham, dog at dennes Størrelse
ikke overstiger, hvad Adoptivfaderen i Medfør af den gjældende Lov
givning ved en testamentarisk Disposition gyldigen kan tillægge Adop
tivbarnet, og saaledes at Bevillingen ikke skal være Forældrene til
Hinder for den ene efter den andens Død at blive hensiddende i uskif
tet Bo.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om, at Tiltale imod P. Kold af Nibe for uberettiget Handel
med homopathisk Medicin maa bortfalde.
Overensstemmende med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at den i Henhold til Aalborg Amts Ordre af 7de Mai f.A.
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imod jP. Kold af Nibe for uberettiget Handel med homopathisk Medi
cin anlagte Sag bortfalder.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Tilladelse for Kirsten Caroline Christensdatter af
Taars til at indgaa nyt Ægteskab, hvori indstilles, at det maatte
behage Deres Majestæt allernaadigst at tillade, at Kirsten Caroline
Christensdatter af Taars, hvis Ægteskab med Thomas Christian An
dersen er fuldstændig ophævet ved allerhøieste Bevilling af 18de Juni
1860, maa indgaa nyt Ægteskab, navnlig med Husmand Jens Nielsen
sammesteds, uanset at hun med ham har bedrevet Hor.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst denne Indstilling.
Justitsministeren refererede 8 allerunderdanigste Forestillinger,
hvorved forelægges resp. følgende af Rigsdagen vedtagne Love, nemlig:
1) Lov om Vederlag for Contoirudgifter til Embedet som Herredsfo
ged og Skriver i Arts og Skippinge Herreder.
2) Lov om Vederlag for Contoirudgifter til Embedet som Herredsfo
ged og Skriver i Vinding Herred i Anledning af, at Embedet som
Birkedommer og Skriver i Raunholt Birk er inddraget under
samme.
3) Lov om Vederlag for Contoirudgifter til Embedet som Byfoged og
Skriver samt Veier og Maaler i Skagen.
4) Lov om Vederlag for Contoirudgifter til Embedet som Borgerme
ster og Byfoged samt By- og Raadstuskriver i Fredericia.
5) Lov indeholdende Forandring i Forordningen af 26de Marts 1845.
6) Lov om at Embedet som Birkedommer og Skriver i Feiø Birk fra
1ste April 1863 vil være at sætte paa fast Gage m.v.
7) Lov angaaende en forlænget Varighed af Loven af 12te Januar 1858
om Tilveiebringelsen af Sundhedsvedtægter m.m.
8) Lov om Pension for Overlæge ved Sindssygeanstaltén for Nørre
jylland, Professor Harald Selmer, Ridder af Dannebrogen, og Over
læge ved Helbredelsesanstalten for Sindssyge i Østifterne med
Undtagelse af Kjøbenhavn, Professor Hans Peter Jensen, samt de
res eventuelle Enker.
Overensstemmende med Indstillingerne behagede det Hans Maje
stæt at forsyne samtlige disse Love med allerhøieste Stadfæstelse.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Løsladelse af forskjellige i Straffeanstalterne
hensiddende Straf fanger, idet han indstillede:
1) At det maatte behage Deres Majestæt allernaadigst at skjænke de
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i Straffeanstalten paa Christianshavn hensiddende Fanger Hulda
Camilla Bernhardine Lesse eller Læssøe, Niels Poulsen og Johan
Frederik Vilhelm Wystoft Friheden, dog at det inden Løsladelsen
tilkj endegives førstnævnte, at hun, saafremt hun paany maatte
gjøre sig skyldig i nogen Forbrydelse, der ikke medfører større
Straf, dog Løsgjængeri og Betleri undtagne, eller oftere maatte
overtræde de Regler, som Politiet for at sikkre sig hendes ordent
lige Forhold maatte finde sig foranlediget til at foreskrive, uden
videre Dom vil blive gjenindsat til Forbedringshusarbeide paa De
res Majestæts Naade.
2) At det maatte behage Deres Majestæt allernaadigst at eftergive
de i Straffeanstalten i Viborg hensiddende Fanger Christen Larsen
Møller og Christen Jørgensen den tilbagestaaende Del af de dem
idømte Straffe af Forbedringshusarbeide resp. i 3 og 6 Aar.
3) At den i Straffeanstalten i Horsens hensiddende Tugthusfange Pe
ter Albrecht Larsen allernaadigst maa løslades af bemeldte Straf
feanstalt.
Hans Majestæt bifaldt allernaadigst samtlige Indstillinger.
Sluttelig refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderda
nigst Forestilling, hvorved forelægges Udkast til Lov om Pension for
Læge ved Straffeanstalten paa Christianshavn, Regimentschirurg
Hans Marcus Mackeprang, Ridder af Dannebrogen.
Overensstemmende med Indstillingen blev dette Lovudkast aller
høist approberet til Forelæggelse for den nu forsamlede Rigsdag.
Finantsministeren [Fenger] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende Nedsættelse af en Arrestanten Richard Williams af
Plantagen Judithsfancy ved den Kongelige Vestindiske Landsoverrets
Dom idømt Straf.
I Overensstemmelse med Indstillingen bifaldt Hans Majestæt aller
naadigst, at den Arrestanten Richard Williams af Plantagen Judiths
fancy ved den Kongelige Vestindiske Landsoverrets Dom af 28de Juli
d.A., i Henhold til Forordningen Ilte April 1840 §§ 21 og 15,
idømte Straf af Tugthusarbeide i 10 Aar nedsættes til offentligt Ar
beide i 4 Aar.
Finantsministeren [Fenger] refererede derpaa 5 allerunderdanig
ste Forestillinger, hvorved forelægges respektive følgende fem Udkast,
nemlig:
1) Udkast til Anordning om Udvidelse til at gjælde paa Øen St. Croix
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af Anordningen af 28de Marts 1862 angaaende Erlæggelse af Stem
pelafgift for Dokumenter, som udstedes i Hertugdømmet Slesvig,
Hertugdømmet Holsten eller paa Øen St. Croix og derefter ind
komme i Kongeriget, samt angaaende denne Afgifts Fordeling imel
lem de paagjældende Landsdele.
2) Udkast til Anordning indeholdende Bestemmelser angaaende Næ
ringsskatten til St. Thomæ Landkasse.
3) Udkast til Anordning angaaende Forandring af nogle Skatter og
Afgifter paa Øen St. Croix.
4) Udkast til Anordning om Udvidelse af de dansk-vestindiske Be
siddelser af Forordning af 17de Februar 1847 om Indskrænkning
af den Tid, hvori en Creditor kan holde sin Debitor i Gjældsfængsel.
5) Udkast til Anordning angaaende Nedsættelse af nogle Afgifter til
St. Croix Landkasse.
I Overensstemmelse med Indstillingerne behagede det Hans Maje
stæt allerhøist at tillægge samtlige disse Udkast Lovskraft.
Finantsministeren [Fenger] refererede dernæst to allerunderda
nigste Forestillinger, hvorved følgende tvende af Rigsdagen vedtagne
Love forelægges til allerhøieste Stadfæstelse, nemlig:
1) Lov indeholdende midlertidige Bestemmelser om Lovgivningen for
de dansk-vestindiske Besiddelser i finantsiel Henseende.
2) Finantslov for Finantsaaret fra lste April 1863 til 31te Marts 1864.
Overensstemmende med Indstillingerne bleve begge disse Love al
lerhøist stadfæstede af Hans Majestæt.
Indenrigsministeren [Lehmann] refererede to allerunderdanigste
Forestillinger, hvorved følgende tvende af Rigsdagen vedtagne Love
forelægges til allerhøieste Stadfæstelse, nemlig:
1) Lov angaaende Ordningen af Tilsynet med Fabrikationen og For
handlingen af det stemplede Papir og Stempelmærker samt an
gaaende Lønningen af de derved ansatte Embedsmænd.
2) Lov angaaende Opførelsen af en fast Bro over Guldborgsund.
I Overensstemmelse med Indstillingerne bleve begge disse Love al
lerhøist stadfæstede af Hans Majestæt.
Indenrigsministeren [Lehmann] refererede en allerunderdanigst
Forestilling om Enerets-Bevilling for Joseph Harrison junior i Phila
delphia.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede Hans Majestæt al-
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lernaadigst at forunde Joseph Harrison junior i Philadelphia 5 Aars
Eneret til i det danske Monarki, med Undtagelse af Bilandene Island
og Færøerne samt de danske Kolonier, at forfærdige og lade forfær
dige de af ham angivne Apparater til at forhindre Dannelsen af Kjedelsten og til at borttage Kjedelsten af Dampkjedler.
Fremdeles refererede Indenrigsministeren [Lehmann] en allerun
derdanigst Forestilling om Enerets-Bevilling for Maskinfabrikanterne
C. V. Schröder og F. J. Jørgensen af Kjøbenhavn.
Overensstemmende med Indstillingen behagede Hans Majestæt al
lernaadigst at forunde Maskinfabrikanterne Carl Vilhelm Schröder og
Frederik Julius Jørgensen her af Staden 10 Aars Eneret til i det dan
ske Monarki, med Undtagelse af Bilandene Island og Færøerne samt
de danske Kolonier, at forfærdige og lade forfærdige Vindmøller af
den af dem angivne Construction.
Indenrigsministeren [Lehmann] refererede dernæst en allerunder
danigst Forestilling om Enerets-Bevilling for Kunstdreier P. Thulesen
her af Staden.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede Hans Majestæt al
lernaadigst at forunde Kunstdreier P. Thulesen her af Staden 5 Aars
Eneret til i det danske Monarki, med Undtagelse af Bilandene Island
og Færøerne samt de danske Kolonier, at forfærdige eller lade for
færdige Tobakspiber med Svampdaase og Piberør samt disses For
bindelse med Pibehovedet, alt indrettet paa den af ham beskrevne
Maade.
Indenrigsministeren [Lehmann] refererede en allerunderdanigst
Forestilling om Enerets-Bevilling for Kjøbmand Ernst Breul i Han
nover.
Overensstemmende med Indstillingen behagede Hans Majestæt al
lernaadigst at forunde Kjøbmand Ernst Breul i Hannover 5 Aars Ene
ret til i det danske Monarki med Undtagelse af Bilandene Island og
Færøerne samt de danske Kolonier, at forfærdige og lade forfærdige
Spindemaskiner for Skraatobak af den af ham angivne Construction.
Indenrigsministeren [Lehmann] refererede en allerunderdanigst
Forestilling om Enerets-Bevilling for Joseph Harrison junior i Phi
ladelphia.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede Hans Majestæt al
lernaadigst at forunde Joseph Harrison junior i Philadelphia 5 Aars
Eneret til i det danske Monarki, med Undtagelse af Bilandene Island
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og Færøerne samt de danske Kolonier, at forfærdige og lade forfær
dige de af ham angivne forbedrede Dampkj edler.
Indenrigsministeren [Lehmann] refererede en allerunderdanigst
Forestilling om Enerets-Bevilling for Joseph Harrison junior i Phila
delphia.
Overensstemmende med Indstillingen behagede Hans Majestæt al
lernaadigst at forunde Joseph Harrison junior i Philadelphia 5 Aars
Eneret til i det danske Monarki, med Undtagelse af Bilandene Island
og Færøerne samt de danske Kolonier, at udføre eller lade udføre de
af ham angivne Forbedringer i Forfærdigelsen af damptætte Rum i
Kjedler og Rør osv.
Indenrigsministeren [Lehmann] refererede en allerunderdanigst
Forestilling om Enerets-Bevilling for Nathan Thompson i London.
I Overensstemmelse med Indstillingen behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at forunde Nathan Thompson i London 5 Aars Eneret til
i det danske Monarki, med Undtagelse af Bilandene Island og Fær
øerne samt de danske Kolonier, at udføre og lade udføre de af ham
angivne Forbedringer ved Baadebyggeriet og ved de Maskiner, der
tjene til dette Brug.
Hans Majestæt hævede derpaa Geheime-Statsraads-Mødet.

J. Liebe.

Ministerkonferencens forhandlinger

Om de ministerkonferencer, der kunne afholdes i de tilfælde, hvor
kongen var forhindret i at præsidere i gehejmestatsrådet, se Stats
rådets Forhandlinger bd. VII, s. 549.
Under det 2, ministerium Hall (24/2 1860-31/12 1862) afholdtes
ministerkonferencer 7 gange, nemlig 11/7 1860, 24/4, 24/7, 3/10, 4/10
og 28/10 1861 samt 30/9 1862.
Forhandlingerne i ministerkonferencerne 1860-62 er indført i den i
Statsraadets Forhandlinger, bd. VII s. 549 beskrevne protokol pag. 31
-117.
Forhandlingerne er indført i protokollen af statssekretær C. F. J.
H. Liebe og ligeledes underskrevet af denne. Enkelte referater er dog
indført af skriver.

Ministerkonferencen onsdag d. 11. juli 1860.
Aar 1860, Onsdagen den Ilte Juli, blev, i Henhold til Forfatnings
loven af 2den October 1855 § 15, afholdt en Ministerconference un
der Forsæde af Conseilspræsidenten.
I Overensstemmelse med den allerhøieste Resolution af 3die De
cember 1855 holdtes Conferencen i den almindelige Geheime-Statsraads-Sal paa Christiansborg Slot.
Samtlige Ministre vare tilstede, med Undtagelse af Marineministe
ren og Ministeren for Hertugdømmet Slesvig. Protokollen blev, over
ensstemmende med den forommeldte § i Forfatningsloven af 2den
October 1855, ført af Statssekretæren.
Deres Kongelige Høiheder Arveprindsen og Prindsen til Danmark,
der i Medfør af fornævnte allerhøieste Resolution var af Conseilspræ31
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sidenten forud underrettede om Conferencens Afholdelse, indtoge de
res Pladser ved Thronens Side.
Krigsministeren [Thestrup] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende en ved 2det Artilleriregiment den 12te f.M. afsagt
Krigsretsdom, ved hvilken Premierlieutenant af den Kongelige Artil
leribrigade J. M. v. Lassen er frifunden saavel for det Offentliges som
for Architect Holms Tiltale for en mod denne paa offentligt Sted ud
vist voldelig Adfærd.
Conferencen tiltraadte Krigsministerens Indstilling, som gik ud
paa at indstille til allerhøieste Approbation, at der i Sagen afgives
følgende allerhøieste Resolution: »Vi ville allernaadigst, at Stabs
krigsrettens Dom af 12te Juni d.A. i Sagen mod jPremierlieutenant af
den Kongelige Artilleribrigade Jens Mathias v. Lassen paa sædvanlig
Maade kundgjøres«, og at denne Deres Majestæts allerhøieste Resolu
tion paategnes nærværende min allerunderdanigste Indstilling.
Fremdeles refererede Krigsministeren [Thestrup] en allerunder
danigst Forestilling angaaende en ved 5te Infanteribataillon den 22de
f.M. afsagt Stabskrigsretsdom, hvorved Secondlieutenant I. F. K. v.
Rasmussen for Myndigheds Misbrug er idømt een Maaneds Fæstnings
arrest af 2den Grad.
Conferencen tiltraadte Krigsministerens Indstilling om, at Stabs
krigsrettens Dom forsynes med følgende allerhøieste Paategning:
»Stabskrigsrettens Dom vorder herved stadfæstet, og vil den Second
lieutenant I. F. K. v. Rasmussen idømte Fæstningsarrest være at ud
holde i Rendsborg Fæstning.«
Krigsministeren [Thestrup] refererede dernæst en allerunderda
nigst Forestilling angaaende en ved 4de Dragonregiment den 19de f.M.
afsagt Krigsretsdom, hvorved Recrut Niels Peter Eliassen for Deser
tion og for i den Hensigt at unddrage sig den militære Tjeneste, for
sætlig at have afhugget sin venstre Haands Tommelfinger, er tilfun
den at hensættes til Forbedringshusarbeide i 6 Aar, i hvilken Fore
stilling allerunderdanigst indstilles, at Krigsretsdommen forsynes
med følgende allerhøieste Paategning: »Af Kongelig Naade ville Vi
have den idømte Straf nedsat til Forbedringshusarbeide i to Aar«.
Finantsministeren [Fenger], Hans Kongelige Høihed Prindsen til
Danmark og Conseilspræsidenten [Hall] fandt, at 2 Aars Forbed
ringshusarbeide var en meget haard Straf for den paagjældende, og
idet Conseilspræsidenten ikke kunde anse den Omstændighed, at dom-
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fæld te ved Lemlæstelsen har gjort sig utjenstdygtig, for at være afgjørende imod at forvandle bemeldte Straf til en militær Straf, mente
han, at, naar Hensyn toges til, hvad der i Generalauditeurens Relation
er fremhævet til Fordel for domfældte, denne vel kunde afsone sin
Brøde med 6 Gange 5 Dages strengt Fængsel paa Vand og Brød.
Krigsministeren [Thestrup] havde ikke noget imod en saadan
yderligere Formildelse.
Conferencen besluttede derefter allerunderdanigst at indstille, at
Krigsretsdommen forsynes med følgende allerhøieste Paategning: »Af
kongelig Naade ville Vi have den idømte Straf nedsat til 6 Gange 5
Dages strengt Fængsel paa Vand og Brød.«
Videre refererede Krigsministeren [Thestrup] en allerunderda
nigst Forestilling angaaende en ved 21de Infanteri-Bataillon den 13de
f.M. afsagt Krigsretsdom, hvorved Menig af Bataillonens 2det Compagni No. 557 Chresten Hansen for 3die Gang begaaet Tyveri er anset
med Straf af Forbedringshusarbeide i 5 Aar.
Conferencen tiltraadte Krigsministerens Indstilling om, at Krigs
retsdommen forsynes med følgende allerhøieste Paategning: »Vi ville
allernaadigst have den idømte Straf nedsat til Forbedringshusarbeide
i fire Aar«.
Sluttelig refererede Krigsministeren [Thestrup] en allerunderda
nigst Forestilling angaaende en den 15de f.M. ved Fredericia Fæst
nings Garnisonsjurisdiction afsagt Krigsretsdom, hvorved Constablerne No. 105 Niels Nielsen, No. 232 Hans Hansen Andersen og No.
87 Geert Frederiksen for begaaet Røveri ere tilfundne at hensættes til
Forbedringshusarbeide, den første i 5 Aar, og de 2 andre hver i 4 Aar.
Conferencen tiltraadte Krigsministerens Indstilling om, at der paa
Krigsretsdommen tegnes følgende allerhøieste Resolution: »Krigsret
tens Dom vorder herved stadfæstet.«
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Raas
løff] referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die Ge
nehmigung einer mit der Schülper Aussendeichsinteressentschaft ge
troffenen Vereinbarung, indem er allerunterthänigst beantragte, ob
nicht die zwischen dem Etatsrath Landcommissair Prehn und den Be
vollmächtigten der Schülper Aussendeichsinteressentschaft, dem Gastwirth I. F. Mundt in Wesselburen und Hofbesitzer I. C. Friccius in
Schülp in Betreff derjenigen Aussendeichsgründe, welche von dem
Nordeicher Vorlande aus im Nordosten der Norddeich-Schülper Grenz31*
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linie und ihrer Verlängerung in gerader Linie sich angeschlickt haben
oder in Zukunft anschlicken möchten, am 2ten Juni 1860 abgeschlos
sene Vereinbarung allerhöchst zu genehmigen sein möchte.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Raas
løff] referirte darauf eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend
ein Gesuch des Dienstmädchens Wilhelmine Nagel um Erlass einer
wider dieselbe erkannte 3x5 tätigen Gefängnisstrafe bei Wasser und
Brot, indem er beantragte, ob nicht dem Dienstmädchen Wilhelmine
Nagel aus Elmshorn die wider selbige von der Ranzauer Administratur unterm 29sten März d.J. wegen mehrfacher geringfügiger Entwen
dungen und wissentlicher Unzucht mit einem verheiratheten Manne
erkannte 3x5 tägige Gefängnisstrafe bei Wasser und Brot aus Aller
höchster Gnade zu erlassen sein möchte.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Ferner referirte der Minister für die Herzogthümer Holstein und
Lauenburg [Raasløff] eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend
den Erlass einer wider die Putzmacherin Marie Gloe erkannte 5 X 24
stündigen Gefängnisstrafe bei Wasser und Brot, indem er beantragte,
ob nicht die unterm 26sten Novbr. v.J. von dem Magistrat der Stadt
Plön wider die Putzmacherin Marie Gloe aus Eutin wegen Widersetz
lichkeit gegen einen in Ausübung seiner Dienstgeschäfte gegriffenen
Gerichtsdiener erkannte 5 X 24 stündige Gefängnisstrafe bei Wasser
und Brot aus Allerhöchster Gnade zu erlassen sein möchte.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Schliesslich referirte der Minister für die Herzogthümer Holstein
und Lauenburg [Raaslöff] eine allerunterthänigste Vorstellung be
treffend ein Gesuch des Steinhauers I. Nicolausen um Erlass des noch
unabgebüssten Theils einer vom Rendsburger Amthause wegen Jagd
frevels wider ihn erkannten 6 monatlichen Zuchthausstrafe; in wel
cher Vorstellung allerunterthänigst beantragt wird, ob nicht dem
Steinhauer Johann Nicolausen aus dem Büdelsdorfer Armenhause der
noch unabgebüsste Theil der unterm 17ten März d.J. von dem Rends
burger Amthause wegen Jagdfrevels wider ihn erkannten 6 monat
lichen Zuchthausstrafe aus Allerhöchster Gnade zu erlassen sein
möchte.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
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Indenrigsministeren [Monrad] refererede en allerunderdanigst
Forestilling om Enerets Meddelelse til Malermester I. Berendsen.
Conferencen tiltraadte Indenrigsministerens Indstilling om, at det
maatte behage Deres Majestæt allernaadigst at forunde Malermester
I. Berendsen her af Staden 5 Aars Eneret til i det danske Monarki,
med Undtagelse af Bilandene Island og Færøerne samt de danske Ko
lonier, at danne eller lade danne Billeder til den Slags Farvetryk, der
benævnes Metachromatypi, paa den af ham foreskrevne Maade.
Indenrigsministeren [Monrad] refererede dernæst en allerunder
danigst Forestilling om Enerets Meddelelse til Cigarfabrikant C. A.
Lauritzen.
Conferencen tiltraadte Indenrigsministerens Indstilling om, at det
maatte behage Deres Majestæt allernaadigst at forunde Cigar fabri
kant Carl August Lauritzen her af Staden Eneret til i det danske Mo
narki, med Undtagelse af Bilandene Island og Færøerne samt de dan
ske Kolonier, at forfærdige eller lade forfærdige Cigarer efter den af
ham angivne Methode.
Fremdeles refererede Indenrigsministeren [Monrad] en allerun
derdanigst Forestilling om Enerets Meddelelse til Lieutenant C. F.
Garde.
Conferencen tiltraadte Indenrigsministerens Indstilling om, at det
maatte behage Deres Majestæt allernaadigst at forunde Lieutenant à
la suite i Armeen Christian Frederik Garde 10 Aars Eneret i det dan
ske Monarki, dog med Undtagelse af Bilandene Island og Færøerne
samt de danske Kolonier, paa Forfærdigelsen af de af ham angivne
Vognhjul med bevægelige Kraver, der kunne rulle i et fordybet Spor
eller paa almindelig Veibane, samt af de dertil hørende Spor, saaledes
at Fristen for Udførelsen af disse Gjenstande heri Riget fastsættes til
2 Aar.
Videre refererede Indenrigsministeren [Monrad] en allerunderda
nigst Forestilling om Udfærdigelse af en Bevilling for Kjøbmand
Brandt af Assens til at flytte sit Brændevinsbrænderi ud til en ham
tilhørende Avlsgaard, idet han indstillede, at det maatte behage Deres
Majestæt allernaadigst at tillade, at der af Indenrigsministeriet ad
mandatum maa udfærdiges en Bevilling for Kjøbmand og Brændevins
brænder Jens Madsen Brandt af Assens til at flytte det af ham hidtil
i bemeldte Kjøbstad drevne Brændevinsbrænderi til den ham tilhø-
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rende udenfor Assens Ramsherredsport paa Lundager Mark i Gamtofte
Sogn beliggende Avlsgaard, Mariendal kaldet, dog paa Vilkaar:
1) At han har at holde Toldkassen skadesløs for de forøgede Udgifter,
som Controllen med Brænderiet, efterat det er udflyttet, maatte
kunne paaføre samme.
2) At han, uden at fritages for at svare Afgifter til vedkommende
Landcommune, skal være pligtig at deltage i Kjøbstadens perso
nelle Skatter, samt
3) At han uden Paastand paa Godtgjørelse har at nedlægge Brænde
riet eller at flytte det tilbage til Kjøbstadens Grund, naar saadant
af det offentlige maatte forlanges.
Conference™ tiltraadte det Indstillede.
Indenrigsministeren [Monrad] refererede derefter en allerunder
danigst Forestilling om Enerets Meddelelse til J. Nielsen af Frederiks
berg, idet han indstillede, at det maatte behage Deres Majestæt aller
naadigst at forunde Snedkermester Jørgen Nielsen af Frederiksberg
5 Aars Eneret til i det danske Monarki, med Undtagelse af Bilandene
Island og Færøerne samt de danske Kolonier, at forfærdige eller lade
forfærdige Dzierzonske Bistader, i hvilke Rammerne indhænges og ud
tages fra Siden af Stadet paa den af ham angivne Maade.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Sluttelig refererede Indenrigsministeren [Monrad] en allerunder
danigst Forestilling om Enerets Meddelelse til Kongelig Capelmusicus
V. J. L. Schiött, idet den indstillede, at det maatte behage Deres Maje
stæt allernaadigst at forunde Kongelig Capelmusicus og Lærer ved det
kongelige Blindeinstitut Valdemar Johan Ludvig Schiött her af Staden
8 Aars Eneret til i det danske Monarki, med Undtagelse af Bilandene
Island og Færøerne samt de danske Kolonier, at forfærdige eller lade
forfærdige Skriveapparater for Blinde med Typer af en særegen
Form, en dertil passende Rulle til at trykke med, og med Flytning af
Papiret, hvorpaa Skriften trykkes, alt saaledes som af Ansøgeren nær
mere er beskrevet.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Livsstrafs Eftergivelse for Hulda Camilla Bernhardine Lesse, idet han indstillede, at den tiltalte Hulda Camilla
Bernhardine Lesse eller Læssø, Heidens Enke, ved Høiesterets Dom
af 31te Mai d.A., for at have henlagt sit Barn, i Henhold til L. 6-6-10,
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1ste Membrum, cfr. PI. 20de Septbr. 1709, idømte Straf at miste sit
Liv allernaadigst eftergives hende, mod at hun hensættes til Forbed
ringshusarbeide paa Deres Majestæt Naade.
Conferencen tiltraadte det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede dernæst en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Livsstrafs Eftergivelse for Oline Marie
Hansen, idet han indstillede, at den Oline Marie Hansen ved Høieste
rets Dom af 30te Mai d.A. for Barnefødsel i Dølgsmaal og Fostermord
i Henhold til Lovens 6-6-7 og 8 cfr. Frd. 4de Octbr. 1833 § 10 idømte
Straf af at miste sin Hals og hendes Hoved at sættes paa Stage aller
naadigst eftergives hende, mod at hun hensættes til Tugthusarbeide
paa Livstid.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Fremdeles refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderda
nigst Forestilling om Strafformildelse for P. C. Jensen af Slagelse
Mark, idet han indstillede, at Peder Christian Jensen af Slagelse Mark
allernaadigst maa eftergives den ham ved Høiesteretsdom af 18de f.M.
for Tyveri, i Medfør af Frd. Ilte April 1840 § 12, 1ste Membrum,
samt § 1 idømte Straf af Forbedringshusarbeide i 2 Aar, mod at han
anses med 25 Rottingslag.
Conferencen tiltraadte det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Elsebeth Kirstine, Hansens
Enke, idet han indstillede, at den Elsebeth eller Elisabeth Kirstine,
Hans Hansens Enke af Clemensker Sogn paa Bornholm ved Høieste
rets Dom af 12te Marts d.A., i Henhold til Grundsætningerne i Frd.
26de Marts 1841 § 11 samt i Medfør af Frd. Ilte April 1840 § 77
cfr. § 53 ifundne Straf af 1 Aars Forbedringshusarbeide allernaadigst
maa eftergives hende, mod at hun hensættes i Fængsel paa sædvanlig
Fangekost i 6 Maaneder.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Proprietær Ole Ferdinand
Dyrlund, idet han indstillede, at det maatte behage Deres Majestæt
allernaadigst at eftergive Proprietær Ole Ferdinand Dyrlund af Borupgaard den ham for voldeligt Overfald paa og Skjældsord mod
Sogneforstander Lars Pedersen under Udøvelsen af dennes Functioner, efter Lovgivningens Analogi og Bestemmelsen i Frd. 4de Octbr.
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1833 § 16, ved Høiesteretsdom af 2den Mai d.A. ifundne Straf af
Fængsel paa Vand og Brød i 2 Gange 5 Dage, mod at han til Præstø
Amts Fattigkasse erlægger en Mulkt af 25 Rd.
Conferencen tiltraadte det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Sognepræst L. D. Hass, idet
han indstillede, at Sognepræst for Nibe og Voxlev Menigheder i Vi
borg Stift Ludvig Daniel Hass eftergives den ham ved Høiesterets Dom
af 13de Februar d.A. for 5te Gang begaaet Qvaksalveri, i Henhold til
Lov af 3die Marts 1854, cfr. Frd. 5te Septbr. 1794 § 5, idømte Straf
af simpelt Fængsel i 2 Maaneder, mod at han erlægger en Mulkt af
500 Rdl. til Amtets Fattigkasse.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Videre refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderdanigst
Forestilling om Strafformildelse for Tjenestekarl Peder Nielsen, idet
han indstillede, at den Tjenestekarl Peder Nielsen ved Høiesterets
Dom af 22de Mai sidsti., for at have forfalsket sin Skudsmaalsbog, i
Henhold til Frd. Ilte April 1840 § 62 tilfundne Straf af Fængsel
paa Vand og Brød i 4 Gange 5 Dage allernaadigst maa eftergives ham,
mod at han hensættes i simpelt Fængsel i 8 Dage.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om Strafformildelse for Husmand Jens Jensen, idet han
indstillede, at tiltalte Jens Jensen allernaadigst maa eftergives den
ham ved Merløse-Tudse Herreders Extrarets Dom af 3die Mai d.A.
idømte Straf af Forbedringshusarbeide i 2 Aar, mod at han hensæt
tes til Fængsel paa Vand og Brød i 6 Gange 5 Dage.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Ophævelsen af Ægteskabet imellem Maren Niels
datter og J. Rasmussen, idet han indstillede, at det maatte behage
Deres Majestæt allernaadigst at bifalde, at Ægteskabet imellem Maren
Nielsdatter af Aarby og Jørgen Rasmussen af Aarhus, der siden Aaret
1853 have levet faktisk separerede, maa paa de imellem bemeldte
Ægtefæller ved en Overenskomst af 19de April 1853 vedtagne Vilkaar,
være fuldstændigt ophævet, samt at hun maa indgaa nyt Ægteskab.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Ophævelse af Arbeidsmand J. Nielsens Ægteskab
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med Christiane Nielsdatter, idet han indstillede, at Ægteskabet mel
lem Arbeidsmand Jørgen Nielsen og Christiane Nielsdatter allernaa
digst ophæves, og at det tillades førstnævnte at indgaa andet lovligt
Ægteskab.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede derefter en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Oprettelsen af et nyt Distrikslægeembede i Ringkjøbing Amt, idet han indstillede:
A) At der i Ringkjøbing Amt oprettes et nyt Lægedistrikt, hvortil
henlægges:
1) Hele Nørre Herred med Undtagelse af Houen Sogn, der forbli
ver under Grindsted Lægedistrikt.
2) Følgende Sogne af Bølling Herred: Skjern, Borris, Faster, Bølling, Sedding og Nørre-Vium, hvorimod af Vorgod Sogn Byerne
Fjelstervang og Abildtrup henlægges under Hammerum Læge
distrikt og Sognets vestlige Del samt Sognene Deiberg, Han
ning, Stauning og Bregning forblive under Ringkjøbing Læge
distrikt.
3) Samt endelig af Hinds Herred den sydlige Del af Holmlands
Klit indtil Haurvig inclusive.
B) At det paalægges den, der beskikkes i dette Embede, at tage Bo
pæl i Tarm samt at underkaste sig de Forandringer i Henseende
til Distriktets Omfang, som muligen maatte blive besluttede.
Conferencen tiltraadte det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Oprettelsen af et nyt Distriktslægeembede i Aal
borg og Viborg Amter m.v., idet han indstillede :
1) At der maa oprettes et nyt Distriktslægeembede bestaaende af
Sognene Vester-Hornum, Hyllebjerg, Fleisborg, Ulstrup, Aars,
Haubroe, Strandby, Farsø, Ullitz, Foulum, Louns og Alstrup af
Nibe Lægedistrikt, Gislum, Vognsild, Testrup, Vester- og Østerbølle, Gjedsted, Fjelsø og Uldbjerg af Hobro Lægedistrikt samt
Lynderup af Viborg Lægedislrikt med Bopæl for Lægen omtrent i
Distriktets Midtpunkt efter Justitsministeriets nærmere Bestem
melse.
2) At det maa paalægges Distriktslægen at underkaste sig de Foran
dringer i Distriktets Omfang, som mulig senere maatte blive be
sluttede.
3) At der til Hobro Lægedistrikt henlægges Sognene Lindum og Vor-
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ning fra Viborg Lægedistrikt og Nørbæk Sogn fra Randers Læge
distrikt.
4) At der paa det Sted, hvor den ovennævnte nye Distriktslæge er
holder Bopæl, maa oprettes et nyt Apothek med samme Handels
ret, som ved Frd. 4de Decbr. 1672 § 18 er hjemlet Kjøbstadsapothekere samt iøvrigt under de ved allerhøieste Resolution af
23de Decbr. 1842 bestemte Vilkaar.
5) At den Recognition, som den, hvem der forundes Bevilling til at
anlægge dette Apothek, overensstemmende med PI. 28de Juli 1845
vil have at erlægge, bestemmes til 400 Rd., samt
6) At det paalægges den eventuelle Bevillingshaver selv at afholde den
Trediedel af de med Apothekets aarlige Visitation forbundne Om
kostninger, som ifølge Frd. 8de Januar 1830 § 4 vilde være at
udrede af Amtets Kjøbstæder, medens de øvrige to Trediedele i
Overensstemmelse med bemeldte Lovbud blive at udrede af Amts
repartitionsfonden.
Conferencen tiltraadte samtlige Indstillinger.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Omtaxation af de i Landets almindelige Brand
kasse forsikkrede Møller, idet han indstillede, at Deres Majestæt aller
naadigst vil tillade, at det ved PI. 27de Novbr. 1839 bestemte femaarige Syn over og Omtaxation af Møller for Fremtiden maa afholdes
af Branddirecteuren og to Skjøns- og Taxationsmænd, paa den Maade,
at der foretages en foreløbig Undersøgelse af Møllens Tilstand, samt
at Omtaxation alene bliver at foretage i det Tilfælde, at Taxationsmændene eller den ene af disse og Branddirecteuren maatte skjønne,
at Eiendommen i virkelig Værdi og uden Hensyn til den Sum, som en
ny Mølle af samme Construction vilde koste at opføre, ikke svarer til
Taxationsbeløbet; at Skjøns- og Taxationsmændene maa udnævnes
for hvert Branddirectorat især af den vedkommende Repræsentant og
Branddirecteur i Forening med en i Distriktet boende Interessent i
Brandforsikkringen, som vælges i dette Øiemed af Repræsentanten
og Branddirecteuren, saaledes at i Tilfælde af Meningsulighed om,
hvem der bør vælges, Repræsentantens Stemme gjør Udslaget, at det
maa overdrages Repræsentanten paa ethvert Sted at bestemme Valg
møderne og at foranstalte det videre fornødne i Anledning af Val
gene; at Justitsministeriet maa bemyndiges til, naar en Branddirec
teur eller Møller maatte være valgt som Repræsentant for Forsikk-
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ringen, iblandt Nabo-Repræsentanterne at vælge en anden til i hans
Sted ved den nævnte Leilighed at fungere som Valgbestyrer og Væl
ger af Taxatorer for det paagjældende Distrikt; at der for Udførelsen
af de nævnte Forretninger maa tillægges Branddirecteurerne 3 Rd. i
Diæter for hver Dags Forretning og Syns- og Taxationsmændene hver
U/s Rd. samt til Branddirecteuren i Befordringsgodtgjørelse 4 Mark
pr. løbende Mil, som han og Taxationsmændene i den Anledning maa
reise, for hvilken Godtgjørelse han tillige skal befordre de sidste.
Conferencen tiltraadte det Indstillede.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Ophævelsen af Ægteskabet imellem Krigsraad J.
H. C. Scheer og Emma Adolphine Scheer, født Berg, idet han indstil
lede, at Ægteskabet mellem Krigsraad Johan Heinrich Christian
Scheer og Emma Adolphine Scheer, født Berg maa være aldeles op
hævet, samt at Manden maa indgaa nyt Ægteskab.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Videre refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderdanigst
Forestilling angaaende Strafformildelse for Arrestanten Jens Jørgen
sen, idet han indstillede, at det maatte behage Deres Majestæt aller
naadigst at nedsætte den Arrestanten Jens Jørgensen, kaldet Hoick,
for 2den Gang begaaet Tyveri, i Henhold til Frd. Ilte April 1840 § 14
jvfr. § 12, Membrum 1 ved Høiesterets Dom af lste f.M. ifundne
Straf af 3 Aars Forbedringshusarbeide til lige Straf i 18 Maaneder.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede derefter en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Livsstrafs Fuldbyrdelse paa Hans Peder
sen og Ane Nielsdatter, idet han indstillede, at de Arrestanterne Hans
Pederen og Ane Nielsdatter, Jens Nielsens Enke, ved Høiesterets Dom
af 21de Mai d.A., førstnævnte i Henhold til Frd. 4de Octbr. 1833 § 10
samt L. 6-9-1 cfr. Frd. 24de Septbr. 1824, og sidstnævnte i Henhold
til L. 6-6-22, Frd. 4de Octbr. 1833 §§ 25 og 26 cfr. § 10 og L. 6-9-12
cfr. Frd. 24de Septbr. 1824 idømte Livsstraffe maa fuldbyrdes, dog
saaledes, at førstnævntes Hoved ei sættes paa Stage, og at sidstnævnte
fritages for at lægges paa Steile og Hjul.
Conseilspræsidenten [Hall] fremhævede, at det er et aldeles extraordinært Tilfælde, som her foreligger, naar der er Spørgsmaal om
Fuldbyrdelse af Livsstraf, hvor samtlige Tilforordnede i Høiesteret
uden Undtagelse have andraget paa Formildelse, og hvad der gjorde
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Sagen saamcget vanskeligere var, at Hans Majestæt Kongen ikke per
sonlig er tilstede ved Forhandlingerne idag. Det forekom ham, at naar
Høiesteret i sin Helhed, der havde fulgt Sagen i sin hele Detail, var
efter en nøie Afveien af samtlige Momenter kommet til det Resultat
at anbefale Livsstraffens Eftergivelse, maatte det for Geheime-Statsraadet, for hvem det pinlige i en saadan Afveien forhøiedes ved, at
Sagen ikke saaledes kunde i sin hele Detail foreligge for det, være
særdeles vanskeligt og betænkeligt at tilraade Hans Majestæt desuag
tet at tage Beslutning om Livsstraffens Fuldbyrdelse paa Arrestanten
Hans Pedersen. Han vilde for sit Vedkommende ikke kunne stemme
herfor, og han kunde heller ikke paa nogen Maade indrømme, at det
skulde virke forvirrende paa den almindelige Retsbevidsthed, om Høie
sterets Indstilling fulgtes, saaledes at Hans Pedersen benaadedes, men
at Ane Nielsdatter kom til at miste Livet; thi foruden alt, hvad der
fra Høiesterets Side var fremført om, at Hans Pedersen, som endnu
kun er i en ung Alder, efter alle Oplysninger er et meget enfoldigt
Menneske, og at han først efter meget lang Vægring har givet efter
for Ane Nielsdatters Bearbeidelser, samt at han endelig ogsaa har, da
han fuldførte Gjerningen, været i en ved Nydelsen af stærke Drikke
noget ophidset Tilstand, er der endnu en Omstændighed, som særde
les forstærker den forbryderiske Charakter, som Gjerningen har for
Ane Nielsdatters Vedkommende: at hun, som ogsaa Høiesteret med
en til Eenstemmighed grændsende Majoritet ikke har troet at kunne
anbefale til Benaadning, nemlig er den Myrdedes Hustru.
Justitsministeren [Casse] skulde, i Anledning af hvad Conseils
præsidenten havde yttret, bemærke, at han dog troede, at hvad der i
en vis Henseende, med Hensyn til den hele detaillerede Forestilling af
Sagen, kunde give Høiesterets Afveien af samtlige Omstændigheder
Fortrin for Geheimestatsraadets, opnaas ved, at Geheimestatsraadet
er upaavirket af andet, end hvad der foreligger i Sagen selv. Han
maatte dernæst, idet han henholdt sig til og yderligere udviklede,
hvad han i den refererede Forestilling havde anført, til Styrke for, at
Livsstraffen bør fuldbyrdes paa Hans Pedersen, fremhæve, at atroce
Forbrydelser som den foreliggende, ere i en foruroligende Grad til
tagne, og at Midlet til at modarbeide dem sandelig ikke er at lade de
paagjældende slippe med Tugthusstraf istedetfor med Livsstraf.
Finantsministeren [Fenger] troede, at der i nærværende Tilfælde
var Omstændigheder tilstede, som kunde indeholde Grund til at be-
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naade begge de domfældte. Hvad der efter hans Overbevisning gjorde
det tilraadeligt at anbefale Hans Pedersen til Eftergivelse af Livsstraf
fen, var, foruden hvad der allerede af Høiesteret var anført, det væ
sentlige Moment, som ligger i, at om det endogsaa er klart, at Hans
Pedersen har i længere Tid omgaaedes med Tanken om Jens Nielsens
Aflivelse, saa er det ikke bragt til Klarhed, at han har havt et Forsæt
til at bringe ham af Dage. Dertil kommer, at det ikke er klart, hvoraf
Jens Nielsen er død; for Finantsministeren stillede det sig dengang
han som Medlem af det Kgl. Sundhedscollegium, for hvilket Sagen var
bleven forelagt, havde havt Leilighed til at blive nærmere bekjendt
med denne, saaledes, at der var en ikke ringe Tvivl om Dødsaarsagen
tilstede, og navnlig om Jens Nielsen ikke allerede havde været i Døds
kamp, dengang Hans Pedersen bandt Løkken om Halsen paa ham.
Det stod saaledes som uvist, om Jens Nielsen var bleven dræbt ved
den af Hans Pedersen foretagne Handling, og idet Finantsministeren
fandt, at den Tvivl, der i saa Henseende var, maatte komme i Be
tragtning ved Benaadningsspørgsmaalet, vilde han, naar han tillige
saa hen til det for ham meget betydende Moment, at samtlige Høie
sterets Tilforordnede have anbefalet Hans Pedersen til at fritages for
Livsstraffen, for sit Vedkommende meget varmt anbefale ham til Be
naadning.
Det forekom da dernæst Finantsministeren ogsaa, at der kunde
være Grunde, som talte for at anbefale Ane Nielsdatter til at efter
gives Livsstraffen, i hvilken Henseende han navnlig bemærkede, at,
saavidt han vidste, Livsstraf ikke havde været exeqveret i de senere
Aar for at have villet bringe nogen af Dage, naar Attentatet ikke lyk
kedes, og at hun ikke havde været tilstede under Gjerningens Fuld
byrdelse, saa at hun altsaa var bleven upaavirket af, hvad der dog
ellers kunde have holdt hende tilbage.
Justitsministeren [Casse] skulde, idet han henholdt sig til sit tid
ligere, for Ane Nielsdatters Vedkommende bemærke, at han ikke
kunde forklare sig, hvorledes det skulde være muligt at eftergive
hende Livsstraffen; og hvad Hans Pedersen angik, skulde han, med
Hensyn til den Tvivl, der af Finantsministeren var bragt ind, om
hvorvidt Jens Nielsens Død var bevirket ved Sammensnøringen af Re
bet om hans Hals, dog tro, at man maa holde fast ved, at der fore
ligger en Dom, hvorved det af Høiesteret er afgjort, at han er død
paa denne Maade.
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Indenrigsministeren [Monrad] maatte, næst at fremhæve, at han
ikke kunde indse andet, end at Geheimestatsraadet har den fulde Ret
og Frihed til at danne sig sin selvstændige Mening om det forelig
gende Benaadningsspørgsmaal og i Overensstemmelse dermed give
Hans Majestæt allerunderdanigst Raad, under skjønsomt Hensyn til
hvad der fra Høiesterets Side er fremkommet, bemærke, at han havde
et meget bestemt Indtryk af, at det ikke gaar an at lade den egent
lige Gjerningsmand, som har udført Handlingen, slippe med Tugthus
straf og derimod berøve den Livet, som kun middelbart har deltaget
i Gjerningen. Han troede, at dette vilde stride imod den almindelige
Retsfølelse, medens han derimod intet væsentligt skulde have imod,
at begge de domfældte benaades.
Ministeren for Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg [Raasløff]
maatte udtale som sin Overbevisning, at begge de to skyldige bør dele
Skjæbne, og da der nu efter hans Mening ikke godt kunde være Tale
om at benaade Ane Nielsdatter, maatte han, idet han ganske henholdt
sig til Justitsministeren, holde for, at de begge bør miste Livet.
Efterat det derpaa fra alle Sider var blevet udtalt som det ønske
ligste, at det maatte behage Hans Majestæt at udsætte at tage endelig
allerhøieste Beslutning i nærværende Sag, indtil et GeheimestatsraadsMøde, hvor Allerhøistsamme personlig er tilstede, vedtog Conferencen,
at Sagen saaledes skulde allerunderdanigst forelægges Hans Majestæt,
men at der tillige, for det Tilfælde, at Hans Majestæt ikke skulde bi
falde en saadan Udsættelse, skulde allerunderdanigst forelægges det
Resultat, hvortil Conferencen i Realiteten var kommet; og der skredes
derfor nu til Votering, som gav følgende Udfald.
Finantsministeren [Fenger] voterede for, at begge domfældte be
naades med Tugthusarbeide paa Livstid.
Justitsministeren [Casse] voterede for, at Livsstraffen fuldbyrdes
paa dem begge.
Indenrigsministeren [Monrad] voterede principaliter som Fi
nantsministeren og subsidialiter som Justitsministeren.
Krigsministeren [Thestrup] voterede som Indenrigsministeren.
Ministeren for Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg [Raasløf]
voterede som Justitsministeren.
Conseilspræsidenten [Hall] voterede for, at Livsstraffen fuldbyr
des paa Ane Nielsdatter, men at Hans Pedersen benaades med Tugt
husarbeide paa Livstid.
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Hans Kgl. Høihed Prindsen til Danmark voterede med Justits
ministeren.
Hans Kgl. Høihed Arveprindsen voterede med Conseilspræsi
denten.
Sluttelig refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderda
nigst Forestilling om en eventuel Forhøielse af den Besidderen af Ba
roniet Stampenborg Baron H. Stampes tvende yngre Sønner tillagte
Apanage, idet han indstillede, at den aarlige Apanage af 200 Rd. og
100 Tdr. Byg at betale efter Capitelstaxt, som, naar Besidderen af
Baroniet Stampenborg, Baron Henrik Stampe, afgaar ved Døden,
ifølge allerhøieste Bevilling af Ilte Decbr. 1844 tilkommer hver af
hans tvende yngre Sønner, Holger Christian og Christian Herman, al
lernaadigst maa, naar fornævnte Lehnsbesidders eventuelle Enke,
Christine Marie, født Dalgas afgaar ved Døden, forhøies til 300 Rd. og
150 Tdr. Byg.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Finantsministeren [Fenger] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende de i de vestindiske Besiddelser circulerende EenStyvere, idet han indstillede, at Finantsministeriet allernaadigst maa
bemyndiges til at lade udgaa en Bekjendtgjørelse om, at de i Deres
Majestæts vestindiske Besiddelser circulerende Een-Styvere modtages
til Indfrielse mod anden gangbar Mønt efter deres hidtilgjældende
Værdi ved samtlige Kongelige Kasser i et Tidsrum af 3 Maaneder at
regne fra den Dato, da Bekjendtgj øreisen publiceres i formeldte Be
siddelser, men at den nævnte Møntsort efter Udløbet af denne Frist
ophører at være lovligt Betalingsmiddel saavel ved de Kongelige Kas
ser som mellem Mand og Mand, dog saaledes, at den indtil videre vil
kunne modtages i de Kongelige Kasser for 1 Cent.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Efterat derpaa samtlige refererede Forestillinger m.v. var af Stats
sekretæren forsynede med Paategning om at have været foretagne i
nærværende Ministerconference, blev, da intet videre var at forhandle,
Conferencen hævet af Conseilspræsidenten [Hall].
J. Liebe.

I Overensstemmelse med Forfatningsloven af 2den October 1855
§ 15 er Protokollen over forestaaende Ministerconference, tilligemed
de refererede Forestillinger, bleven Hans Majestæt allerunderdanigst
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forelagt af Conseilspræsidenten [Hall] den 14de Juli 1860 paa Glücks
borg Slot, og efterat Protokollen var bleven forelæst af Statssekretæren
[Liebe], der ved den Leilighed var nærværende, behagede det Al
lerhøistsamme allernaadigst at bifalde samtlige Conferencens Indstil
linger, saaledes, at, hvad den af Justitsministeren nedlagte allerun
derdanigste Forestilling angaaende Livsstrafs Fuldbyrdelse paa Hans
Pedersen og Ane Nielsdatter angik, denne Sag bliver at udsætte indtil
et Geheimestatsraads-Møde under Hans Majestæts eget allerhøieste
Præsidium.
Hvorom Hans Majestæt derefter allerhøist befalede undertegnede
Statssekretær at gjøre nærværende Tilførsel til Protokollen.
J. Liebe.

Ministerkonferencen onsdag d. 24. april 1861.
Aar 1861, Onsdagen den 24de April, blev paa Christiansborg Slot,
i Henhold til Forfatningsloven af 2den October 1855 § 54, afholdt en
Ministerkonference under Forsæde af Conseilspræsidenten.
Samtlige Ministre vare tilstede. Protokollen førtes af Statssekre
tæren. Conseilspræsidenten meddelte, at han fra Finantsministeren
havde modtaget en Skrivelse af 23de dennes, i Henhold til hvilken han
havde berammet nærværende Ministerconferences Afholdelse.
Bemeldte Skrivelse, som af Conseilspræsidenten blev oplæst, toges
til Indlemmelse i Protokollen saalydende :

Finantsministeriet
Kjøbenhavn den 23de April 1861.
Jeg har allerede tidligere havt Leilighed til for Deres Excellence at
udvikle, hvorledes Nødvendigheden byder nu at være betænkt paa ad
forfatningsmæssig Vei at bringe de Beløb extraordinært tilveie, som
de forhaandenværende politiske Forhold kræver anvendte til Landets
Forsvarsvæsen. Deres Excellence har i behagelig Skrivelse af 20de
dennes fremhævet de Ulemper, der vilde flyde af Rigsraadets Sam
menkaldelse i dette Øieblik og særlig i den ovenfor berørte Anledning.
Jeg deler Deres Excellences Betænkeligheder i saa Henseende, ligesom
jeg ogsaa, hvad der allerede vil fremgaa af mine tidligere Udtalelser,
maa erklære mig enig med Deres Excellence i, at der under de nær
værende særdeles paatrængende Omstændigheder er fuld Hjemmel til-
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stede for Regjeringen til, naar væsentlige Betænkeligheder gjør sig
gjældende mod Rigsraadets Sammentræden, da at gjøre Brug af den i
Forfatningsloven af 2den October 1855 § 54 givne Bemyndigelse til
at kunne beslutte Afholdelsen af Udgifter, der ikke er bevilgede. Jeg
tillader mig derfor tjenstligst at rette Anmodning til Deres Excellence,
at De vil foranledige berammet en Ministerconference i Overensstem
melse med fornævnte Lovbud, og at det vedlagte Udkast til en Be
slutning angaaende de Summer, der ville være at anvende udenfor Be
villingerne til Land- og Søværnet, der maa blive bragt under Forhand
ling til yderligere Fremme paa den i Forfatningsloven foreskrevne
Maade.
Fenger
/Ramus

Til
Hans Excellence Herr Conseilspræsidenten.

Det denne Skrivelse, baade i dansk og tydsk Text, vedlagte Udkast
til en Beslutning angaaende de Summer, der ville være at anvende
udenfor Bevillingerne til Land- og Søvæsenet, blev ligeledes taget til
Indlemmelse i Protokollen saalydende:
Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark o.s.v.
da de forhaandenværende politiske Forhold og navnlig de mellem Os
og det Tydske Forbund fortiden svævende Differentser gjøre det paa
trængende nødvendigt efter en videre Maalestok end hidtil har kun
net ske, at træffe saadanne Forberedelser med Hensyn til Land- og Sø
værnet, at Rigets Forsvarskræfter behørigen kunne udfoldes, saa
fremt og naar saadant maatte blive fornødent, og da Vi ikke finde det
hensigtsmæssigt i dette Øieblik at indkalde Vort tro Rigsraad til en
overordentlig Samling, saa have Vi, efterat Sagen har været forhand
let i en Conference af Vore Ministre, og sammes Resultat er blevet Os
allerunderdanigst forelagt i Vort Geheimestatsraad, besluttet at gjøre
Brug af den Os efter Forfatningsloven af 2den October 1855 § 54
tilkommende Ret til, under særdeles paatrængende Omstændigheder,
naar Rigsraadet ikke er samlet, al bestemme Afholdelsen af Udgifter,
der ikke er bevilgede. Thi byde og befale Vi da herved som følger:

§1
Som extraordinaire Tillæg til de for Krigsministeriet og Marineministeriet ved det foreløbige Normalbudget af 28de Februar 1856 og
32
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Tillægsbevillingslovene for Finantsperioden 1860/62 bevilgede Sum
mer vil der i indeværende Finantsaar 1861/62 i Anledning af Krigs
forberedelser endvidere kunne anvendes nedenstaaende Beløb, nemlig:
a. for Krigsministeriets Vedkommende:

til A.b.3. Reserveofficerer ...............................................
- A.c. Lønninger med Bespisningstillægfor Under
klasserne ..........................................................
- A.d. Forskjellige planmæssigeUdgifter..................
- A.e. Forskjellige extraordinære Tillæg..................
- B.a.l. Brød ...................................................................
- B.a.2. Fourage .............................................................
- B.b.2. Caserneudgifter ...............................................
- B.c. Sygepleien.........................................................
- E.a. Munderingsvæsenet..........................................
- E.c. Armeens Krigsmateriel....................................
- E.d.3. Nye Bygninger.................................................

48.000 Rd.
6.600
800
1.500
1.500
11.000
600
36.000
348.000
250.000
650.000

-

Ialt.... 1.354.000 Rd.
b. for Marineministeriets Vedkommende:

til B.b.
- B.f.
- D.f.
- D.g.

Materialier og Arbeidskraft udenfor det
faste Mandskab................................................
Medicinalvæsenet og Hospitalet.......................
Udrustninger.....................................................
Sessionsudgifter ................................................

Ialt....

262.000
8.000
240.000
33.000

Rd.
-

543.000 Rd.

§2.
Af de i § 1 nævnte Udgifter, tilsammen 1.897.000 Rd., bemyndiges
Finantsministeriet til at dække et Beløb af 1.700.000 Rd. ved Hjælp
af Monarkiets Reservefond.
Givet paa
Under Vor Kongelige Haand og Segl.
Frederik der Siebente, von Gottes Gnaden König zu Dänemark u.s.
w. Da die stattfindenden politischen Verhältnisse und insbesondere
die zwischen Uns und dem Deutschen Bunde zur Zeit obschwebenden
Differenzen es dringend nothwendig machen, in einem weiteren Um-
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fange als es bisher hat geschehen können, solche Vorbereitungen hin
sichtlich der Land- und Seemacht zu treffen, dass die Wehrkräfte des
Landes sich in gehörigem Maasse entfalten können, insoweit und wenn
solches erforderlich werden möchte, und da Wir es nicht zweckmässig
erachten, in diesem Augenblicke Unseren treuen Reichsrath zu einer
ausserordentlichen Versammlung einzuberufen, so haben Wir, nach
dem die Angelegenheit in einer Conferenz Unserer Minister verhandelt
und das Resultat derselben Uns in Unserem Geheimen Staatsrath al
lerunterthänigst vorgelegt worden, beschlossen, von dem Uns in Ge
mässheit des Verfassungsgesetzes vom 2ten October 1855 § 54 zu
stehenden Rechte, unter besonders dringenden Unständen, wenn der
Reichsrath nicht versammelt ist, Ausgaben zu bestimmen, welche
nicht bewilligt sind, Gebrauch zu machen. Wir verordnen und gebieten
demgemäss wie folgt:

§1.
Als extraordinaire Zulagen zu den für das Kriegsministerium und
das Marineministerium durch das vorläufige Normalbudget vom 28sten Februar 1856 und die Zulagebewilligungsgesetze für die Finanz
periode 1860/62 bewilligten Summen sollen im gegenwärtigen Finanz
jahre 1861/62 in Veranlassung der Kriegszubereitungen ferner nach
stehende Beträge verwendet werden können, nämlich:
a. insoweit es das Kriegsministerium betrifft:

zu A.b.3. Reserveofficiere ...............................................
- A.c. Löhnungen nebst Bespeisungszulage für die
Unterlassen....................................................
- A.d. Verschiedene planmässige Ausgaben...............
- A.e. Verschiedene extraordinaire Zulagen ...........
- B.a.l. Brot....................................................................
- B.a.2. Fourage .............................................................
- B.b.2. Casernen-Ausgaben .........................................
- B.c. Die Krankenpflege...........................................
- E.a. Montirungswesen.............................................
- E.c. Das Kriegsmaterial der Armee......................
- E.d.3. Neu-Bauten ......................................................

48.000 Rt.

6.600
800
1.500
1.500
11.000
600
36.000
348.000
250.000
650.000

-

Im Ganzen.... 1.354.000 Rt.
32*
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b. insoweit das Marineministerium betrifft:
zu B.b.

- B.g.
- D.f.
- D.g.

Material und Arbeitskraft ausserhalb der
festen Mannschaft ........................................
Das Medicinalwesen und das Hospital...........
Ausrüstungen ...................................................
Sessions-Ausgaben ...........................................
Im Ganzen....

262.000
8.000
240.000
33.000

Rt.
-

543.000 Rt.

§2.
Das Finanzministerium wird ermächtigt von den im § 1 genann
ten Ausgaben, zusammen 1.897.000 Rt., einem Betrag von 1.700.000
Rt. mit Hülfe des Reservefonds der Monarchie zu decken.
Gegeben auf
Unter Unserem Königlichen Handzeichen und vorgedrückten
Insiegel.
Efterat have oplæst i dansk Text forestaaende Udkast til en Be
slutning, satte Conseilspræsidenten [Hall] dette Udkast under For
handling.
Finantsministeren [Fenger] afgav til Protokollen følgende moti
verede Votum:
Den Retning, som det danske Monarkis Differentser med det tyd
ske Forbund i den seneste Tid have taget, og hvorefter det staar til
at befrygte, at Forbundet vil inden en kort Tid sende Executionstropper ind i Hertugdømmet Holsten eller muligen foretage et Angreb
paa Monarkiet, har selvfølgeligen allerede forlængst maaltet henlede
Opmærksomheden paa at træffe saadanne forberedende Foranstalt
ninger med Hensyn til Landets Forsvarsvæsen, at de ovenantydede
Skridt fra det tydske Forbunds Side og de deraf resulterende Eventu
aliteter ikke træffe Landet uforberedt. Medens dette Maal saaledes
har maattet staa som en uafviselig Nødvendighed, ligger det paa den
anden Side i Sagens Natur, at Regjeringens Bestræbelse tillige har
maattet være rettet paa at holde hine extraordinaire Foranstaltninger
indenfor saadanne Grændser, at der ikke paabyrdedes Staten større
overordentlige Udgifter, end de forhaandenværende Forhold netop til
sige. Som disse Forhold hidtil stille sig, hvor der fra det tydske For
bunds Side endnu ikke er foretaget de fornødne definitive Skridt med
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Hensyn til Executionens Fuldbyrdelse, og hvor en Bevaring af Fredstil
standen i den nærmeste Fremtid dog mulig endnu har nogen Sandsyn
lighed for sig, vil det ikke være fornødent nu at have for Øie, at hele
Forsvarskraften tillands og tilvands strax udvikles, men Blikket maa
være rettet paa, hvad der i den nærmeste Fremtid bør gjøres, for at
man kan faa alt saaledes forberedet, at det fornødne Forsvar i den
mindre eller større Udstrækning, som maatte fordres med kort Var
sel, kan være fuldt rustet. Der er for Øieblikket væsentligst at se hen
til den eventuelle Iværksættelse af Forbundsexecutionen i Holsten,
altsaa forventelig kun et mindre Troppetals Indmarsch i denne Lands
del, og dette medfører da som første Forholdsregel, at alle Foran
staltninger træffes til at kunne i en meget kort Tid mobilisere en
Division af Landarmeen, samt til at denne under sin Stilling paa Halv
øen kan støttes af den fornødne Del af Marinen. Men det vil derhos
være at betænke, at den bebudede Execution muligvis inden meget
kort Tid kan gaa over til Krig, og at det derfor vil være nødven
digt, i tide at paabegynde saadanne Foretagender, som maa være gjennemført, naar Forsvarsvæsenet til et givet Øieblik skal kunne udholde
en tilstrækkelig Virksomhed, men hvis Iværksættelse derhos kræver
en længere Tid; excempelvis kan her saaledes fremhæves Complettering
og Udbedring af Armeens Materiel, Beklædningsgjenstande o. desk,
Udbedring af Landets Befæstningsvæsen, Seilbargjøreisen af Flaadens
Skibe og Indøvelsen af disses Bemanding m.v. Disse Foranstaltninger
maa selvfølgelig, naar det ovenantydede Maal overhovedet skal kunne
naas, ikke indskrænke sig til de ovenfor særlig nævnte Dele af Ar
meen og Flaaden, men maa for at kunne tilfredsstille under alle de
Eventualiteter, som Forholdene desværre maatte kunne føre med sig,
udstrækkes langt videre; hvorhos det dog stadigt bør fastholdes, at
de Foranstaltninger, som man beslutter sig til at udføre, saavidt mu
ligt bør have en blivende Betydning for vort Forsvarsvæsen, saa at vi
i Fremtiden, om Forholdene end maatte opløse sig fredeligt, ikke
alene ville have draget den indirekte Nytte af disse Foranstaltninger,
som maatte kunne udledes af, at vi have vist os bestemte paa at for
svare os imod Overlast, men ogsaa ville have erhvervet os mange, nu
haardt savnede, meget væsentlige Betingelser for et godt Forsvarsvæ
sen, hvormed vi da ikke ville behøve at betynge vore Budgetter.
Jeg har alt sagt, at Opmærksomheden allerede i længere Tid har
maattet være henvendt paa de Maal, som nys ere berørte, og man har
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saaledes lidt efter lidt baade for Landværnets og Søværnets Vedkom
mende arbeidet hen paa hurtigt at kunne opbyde Landets Forsvars
kræfter. Under disse Bestræbelser har man hidtil indskrænket sig til
Benyttelsen af de for den iværende Finantsperiode foreliggende Penge
bevillinger med Iagttagelse af de enkelte Budgetcontis Paalydende og
Beskaffenheden af de derunder indbefattede Udgifter. Det behøver
imidlertid ingen nærmere Paavisning, at denne Fremgangsmaade kun
kunde være en midlertidig Udvei, der langtfra vilde kunne tilstrække
til de Foranstaltningers Gjennemførelse, hvis Omfang i det Forestaa
ende er betegnet. Jeg har derfor maattet være betænkt paa ad for
fatningsmæssig Vei at bringe de i formeldte Anledning fornødne Sum
mer extraordinært tilveie, og Nødvendigheden for at skride hertil fo
religger nu. Der frembyder sig da to Veie at følge: enten at søge Be
villingen for Udgifterne hos Rigsraadet, der saaledes maatte sammen
kaldes til en extraordinær Samling, eller at afholde de paagjældende
Udgifter udenfor de foreliggende Bevillinger i Overensstemmelse med
de i § 54 af Forfatningsloven af 2den October 1855 givne Bestem
melser. Da det her dreier sig om meget betydelige Summer, turde det
ligge nærmest fortrinsvis at vælge den førstnævnte Fremgangsmaade.
Jeg har derfor ogsaa corresponderet med Udenrigsministeren om,
hvorvidt der turde være Betænkelighed ved at slaa ind paa hin Vei.
Udenrigsministeren har i den Anledning fremhævet, at det holstenlauenborgske Forfatningsanliggende alt i længere Tid, men navnlig
meget stærkt i den seneste Tid, har fremkaldt en levende Deltagelse
hos de ikke-tydske Magter, som have underskrevet Londonnerprotokollen, og foranlediget forskjellige Udtalelser og Skridt fra disses
Side, at det under den endnu svævende Tilstand af denne Sag og
under den iøvrigt saa stærkt spændte almindelige politiske Stilling
vistnok vilde være ikke lidet betænkeligt og let kunde blive til Skade
for Landet, om Regjeringen netop paa dette Standpunkt skulde staa
overfor et overordentlig sammenkaldt Rigsraad, idet det nemlig un
der de Forhandlinger, som der vilde finde Sted angaaende de overor
dentlige Bevillinger til Landets Forsvarsvæsen, ikke vilde være mu
ligt at undgaa en Discussion om den hele politiske Stilling, navnlig
overfor Udlandet, og ligesom paa den ene Side en fuldstændig Ud
talelse om alle derhen hørende Punkter vilde være saagodtsom umu
lig og ialtfald meget let vilde kunne compromittere Landets Stilling,
saaledes vilde paa den anden Side den herved nødvendiggjorte Tilba-
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geholdenhed fra Regjeringens Side ikke blot virke i høi Grad hem
mende paa Repræsentationen, men den vilde tillige virke meget ned
trykkende paa Stemningen hos Folket, som vilde blive skuffet i sin
ved Rigsraadets Sammenkaldelse naturligt fremkaldte Forventning
om, at der nu vilde kunne opnaas fuldstændig Klarhed over Situa
tionen.
Udenrigsministeren har som Conseilspræsident hertil føiet, at Hen
syn til den hele indre politiske Stilling ogsaa tale væsentlig imod
Rigsraadets Sammenkaldelse i dette Øieblik, idet nemlig de omhand
lede Krav til Rigsraadet om betydelige Summer til Forsvarsvæsenet
ikke ville kunne undgaa at fremkalde Spørgsmaalet om Holstens An
del af Fælledsudgifterne og den Maade, paa hvilken Fastsættelsen her
af skal finde Sted, og det da med Sikkerhed kan forudses, at de Van
skeligheder, som herved allerede ere fremkaldte, ville fremtræde med
saa meget større Styrke og afføde saa meget mere Bitterhed, som der
vil være Tale om at tilveiebringe Midlerne til at modstaa et befrygtet
Angreb fra det tydske Forbund, der netop vilde ske under Paaskud
af at værne om Holstens formentlig krænkede Rettigheder.
Udenrigsministeren har saaledes forment, at en extraordinær
Sammenkaldelse af Rigsraadet paa det nuværende Standpunkt af Sa
gen vilde være forbundet med Misligheder af den betænkeligste Art.
Da jeg deler denne Anskuelse, og da det ligger klart for, at de her
omhandlede Udgifter ere af en særdeles paatrængende Natur, og Re
gjeringen overhovedet ikke vil kunne forsvare at undlade dem eller
udskyde dem til et senere Tidspunkt, skjønnes der at være al Grund
for Regjeringen til at gjøre Brug af den i § 54 af Forfatningsloven
af 2den October 1855 givne Bemyndigelse. Regjeringen kan efter min
Formening med saameget større Føie skride hertil, som der i hele
Landet ikke har vist sig Skygge af Tvivl om den paatrængende Nød
vendighed af, at alle Forberedelser træffes til at kunne møde en even
tuel Krig med Tydskland, saa at Regjeringen maa have Overbevisnin
gen om, at den i sin Virken for dette Formaal ikke alene befinder
sig i den fuldkomneste Samstemning med Nationen, men endog vilde
paadrage sig et betydeligt Ansvar ved at undlade noget i denne Hen
seende.
Det Udkast til en Geheimestatsraads-Beslutning, som er forelagt
Conferencen, optager først de extraordinære Bevillinger, som udfordres til de under Krigsministeriet hørende Forvaltningsgrene.
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Den betydeligste af de Summer, hvorom her handles, er det Tillæg,
som er opført til Normalbudgettets § 11 E, d, 3, Nye Bygninger, af
650.000 Rd. Denne Udgift er alene motiveret ved Nødvendigheden af
øieblikkeligt at skride til en provisorisk Befæstning af vore Stillinger
paa Halvøen, navnlig Dannevirkestillingen og de to Flankepositioner:
Dybbøl og Fredericia, om hvis Betydning saavel Erfaringen fra sidste
Krig som Udtalelserne fra samtlige de Autoriteter, der efter denne
have behandlet Spørgsmaalet om Landets Forsvarsvæsen, enstemmig
bære Vidne. Planerne for disse Arbeider have allerede længe været
forberedte og ere atter bievne omhyggeligt drøftede, hvorved en stor
Enstemmighed har vist sig i Anskuelserne om, hvorledes de burde
udføres. Af økonomiske Hensyn har man anset det rettest at dele
samtlige Anlæg i to Grupper, nemlig saadanne, hvis Iværksættelse
kræver længere Tid, og som derfor maa ønskes altid at være tilstede,
og saadanne, som med større Lethed kunne tilveiebringes enten umid
delbart forinden eller samtidigt med, at Stillingerne besættes. Medens
et foreløbigt Overslag over Totaludgiften ved samtlige Anlæg har vist
hen paa en Sum af omtrent 1 Million, andrager den førstnævnte
Gruppe af Arbeider, til hvis Udførelse man foreløbigt har tænkt at
indskrænke sig, 650.000 Rd. og paa denne Sum er her søgt Bevilling.
Jeg finder Anlæget af disse Befæstningsværker at være af en saa
dan Betydning for Fædrelandet og disse Arbeiders Udførelse i nær
værende Øieblik saa paatrængende nødvendig, at jeg ingen Betænke
lighed har ved at stemme for, at den forlangte Sum bevilges.
Til Normalbudgettes § 11 E, c, Armeens Krigsmateriel, er begjært
et Tillæg af 250.000 Rd. Størstedelen af denne Sum paatænkes an
vendt til rifflet Skyts og den dertil hørende Ammunition saavel til
Hæren som til Flaaden. Ved den sidste Tillægslov bleve extraordinære
Midler tilstaaende til Forsøg med rifflet Skyts i større Udstrækning.
Begivenhederne have imidlertid opfordret til i denne Sag at skride
raskere frem, end man under almindelige Omstændigheder vilde have
gjort, og man har bestemt sig for det i Frankrig adopterede System,
som udmærker sig ved constructiv Simpelhed og frembyder en let
Overgang fra det bestaaende. Efterat de gjorte Forsøg med at for
andre ældre 3 S’s Kanoner til rifflede 4pundige have havt et særdeles
heldigt Udfald, har man nu paatænkt paa lige Maade at tilveiebringe
et Antal af 96 4 S’s, 72 12 ’S’s og 12 24 S’s rifflede Kanoner med til
hørende Ammunition dels til Hærens dels til Flaadens Brug, og hertil
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at anvende 150.000 Rd. Vistnok har man endnu ikke fuld Sikkerhed
for, at Rifflingen af de svære Kanoner vil lykkes ligesaa godt som af
de lette, men den Del af Summen, som er bestemt for hine, vil da og
saa først blive anvendt, efterat Prøveskydningen med de først rifflede
har vist et fyldestgjørende Resultat.
Den øvrige Del af den foreslaaede Sum er bestemt dels til saadanne
Anskaffelser af Vaaben, Ammunition og Feltreqvisiter for Infanteri
og Feltartilleri, som ere nødvendige, naar Armeen skal mobiliseres,
dels til Indretningen af en Felttelegraph, dels til Armeringen og For
syningen af Artilleriet i de faste Stillinger, som bringes tilveie, dels
endelig til Transport- og ubestemte Udgifter ved Krigsmateriellet.
Anskaffelsen af rifflet Skyts er vistnok i og for sig af største Vig
tighed for vort Forsvarsvæsen. Fra alle civiliserede Lande haves Vidnedsbyrd om dets mange Fortrin, og Overbevisningen herom er saa
ledes trængt igjennem, at det allerede af Hensyn til den Tillid, Ar
meen bør have til sine Vaaben, neppe vilde være forsvarligt at lade
den rykke i Marken uden at have gjort alt for at bringe disse tilveie
i en saa fuldkommen Skikkelse som muligt. Det maa derhos erkjendes, at dersom det lykkes paa den Maade, man har tænkt sig, at
fremskaffe godt rifflet Skyts ogsaa af sværere Kaliber, da vilde dette
være opnaaet med langt færre Udgifter, end om man skulde have an
skaffet Kanonerne af nyt.
Hvad Felttelegraphen angaar, da er ved de Midler, som ere tilstaaede ved Finantsloven, en Deling bleven anskaffet. Beskaffenheden af
den Stilling, i hvilken den første alvorlige Kamp under en eventuel
Krig vil blive leveret, nemlig ved to fra Centrum langt detacherede
Fløie, indeholder en stærk Opfordring til at anskaffe Materiel til en
anden Deling.
For at kunne bevæbne hele Infanteriet med rifflede Geværer er
Forandringen af en større Beholdning af ældre glatløbede Infanteri
geværer til Minic-Riffler fremskyndet; herved er imidlertid en Del af
den existerende Ammunitions-Beholdning til de glatløbede Geværer
bleven overflødig og maa erstattes med en ny.
For Feltartilleriets Vedkommende vil en Complettering af 12 Felt
batterier være nødvendig, naar de skulle være færdige til at rykke
ud. De existerende Bagagekarrer og Kogekar kunne heller ikke und
være en Complettering.
Naar de faste Stillinger, der ved Ingenieurcorpsets Arbeider brin-
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ges tilveie, skulle forsynes med Skyts, da kræves hertil dels temmelig
betydelige Transportudgifter, dels Anskaffelse af Affutager, dels For
beredelser til Tilveiebringelsen af endel Ammunition.
Transportomkostninger ville ogsaa foraarsages ved den udentvivl
høist nødvendige Evacuation af Rendsborg Arsenal saavelsom ved
Oversendelsen af Vaaben og Ammunition til hele Armeen.
Som tidligere anført andrager den til Rifling af Kanoner anslaaede Sum 150.000 Rd. Til de øvrige Øiemed er i det hele anslaaet
100.000 Rd., som i Betragtning af de mange og vigtige Formaal, der
ved denne Udgift ville naas, ikke synes at kunne afslaas. Jeg stemmer
saaledes for, at den begjærede Sum af 250.000 Rd. til Armeens Krigs
materiel bevilges.
Til Normalbudgettet § 11 E a er begjært et Tillæg af 348.000 Rd.,
af hvilke 1000 Rd. til Undermunderingsgebyr senere skulle blive om
handlede. Armeens Munderingsvæsen har i Løbet af de senere Aar
gjort betydelige Fremskridt, og ved Opgjørelsen af Beholdningerne
viste det sig, at man til Udrustningen og Forsyningen af en Armee
paa 40.000 Mand kun manglede et Beløb af 457.000 Rd. Af disse ville
210.000 Rd. kunne udredes af den ordinære Bevilling for indeværende
Finantsaar. Det øvrige vilde kun ved en extraordinær Bevilling kunne
bringes tilveie. Desuden har Krigsministeren henledet Opmærksom
heden paa, at den Kongelige Livgarde tilfods kun har Udrustning til
en Styrke af 480 Mand, at der til Trainkudskeklassen trænges til en
Forsyning især med Klædestrøier, at der ved Cavalleriregimenterne
savnes Kapper og Mantelsække til Reserven, at der ved Gardehusar
regimentet savnes Lædertøi, Hesteeqvipage og Staldreqvisiter til 240
Mand, og endelig, at det ved en Krigs Udbrud vil være nødvendigt,
hurtigt at kunne erstatte de ældre Munderingssager, og at der vil be
høves en større Beholdning af Fodtøi. Til Fyldestgjørelse af disse
Krav har man anset en Sum af 300.000 Rd. for nødvendig.
Anskaffelsen og Forfærdigelsen af de Gjenstande, som høre til Ar
meens Forsyning med Munderingssager, kræver i Almindelighed saa
lang Tids Forberedelse, at det neppe vilde være tilraadeligt at op
sætte de Foranstaltninger, som ere nødvendige for strax at kunne be
klæde de omhandlede 40.000 Mand. De øvrige Gjenstande ere vistnok
ikke mindre nødvendige, men flere af dem, saaledes navnlig Tilveie
bringelsen af Munderings-Depotbeholdninger og af Skotøi, synes dog
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at kunne opsættes, indtil Krigen er os nærmere end nu, og da det
nødvendigste i denne Retning vil kunne bringes tilveie for en Sum
af 100.000 Rd., er der til Munderingsvæsenet opført 347.000 Rd., nem
lig foruden disse 100.000 Rd. de nysnævnte 247.000 Rd., som ikke
kunne dækkes af indeværende Aars Bevilling. Disse 347.000 Rd. foreslaar jeg at bevilge.
Til Normalbudgettets § 11 B. c. Sygepleien er forlangt et Tillæg
af 36.000 Rd., af hvilke 1000 Rd. beror paa Indkaldelsen af Fodfolk,
hvorom senere skal berettes. De øvrige 35.000 Rd. ere af Krigsmini
steren ansete nødvendige for at complettere den bestaaende Forsyning
af Inventar til 3000 Syge, dog kun forsaavidt Anskaffelsen af disse
Sager ikke kan ske saa hurtigt som ønskeligt, naar Krig skulde ud
bryde, og forsaavidt de uden Vanskelighed kunne conserveres. Det er
især Linned og uldne Varer, som for disse jPenge ønskes anskaffede.
At Armeen, naar Krig skulde udbryde, strax er forsynet med fornø
dent Inventar til 3000 Syge, maa erkjendes for nødvendigt, og der
skal derfor fra min Side ikke fremsættes nogen Indvending imod den
ne Bevilling.
Paa Conto A. b. 3 er opført til Uddannelse af Reserveofficerselever
48.000 Rd. Ved Tillægsloven for indeværende Finantsperiode er Krigs
ministeriet bemyndiget til at anvende Besparelsen ved, at den ordi
nære Tjenestestyrke af Undercorporaler ved Infanteriet er nedsat til
Halvdelen af den planmæssige, til Uddannelse af Reservebefalingsmænd. Midlerne hertil ere tilstrækkelige til Uddannelsen af 80 Re
serveofficerer foruden, hvad der medgaar til Reserveunderofficerer.
Men da Armeens Behov, naar Doublering af Bataillonerne skal kunne
finde Sted, ingenlunde herved vil være tilfredsstillet, idet den Styrke,
som haves af Linieofficerer, kun vil være tilstrækkelig til at forsyne
hvert Compagni med 1 af disse foruden Compagnicommandeuren, har
Krigsministeren stærkt fremhævet Nødvendigheden af, at der snarest
muligt etableres endnu 2 Skoler for Reserveofficerer af Infanteriet,
hver paa c. 80 Elever. Hver af disse vil i 8 Maaneder koste c. 20.000
Rd. Det vil derhos, da den bestaaende Armeeplan kun gjør Regning
paa Feltbatteriernes og selve Tøietatens Forsyning med Linieofficerer
i Tilfælde af Krig være nødvendigt til Tjenesten ved Parker, Labora
torier og faste Batterier at uddanne Reserveofficerer af Artilleriet,
hvis Antal man har sat til 20 til 30. Disses Uddannelse vil medtage
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noget længere Tid end Infanteriofficerernes, formodentlig 1 Aar og
koste 7 til 8000 Rd.
Da man ved en udbrydende Krig ikke kan improvisere Officer,
maa det anses for fuldstændigt retfærdiggjort, at Krigsministeren
itide har draget Omsorg for, at betydeligere Antal Reserveofficerer
blive uddannede, og den dertil medgaaende Sum foreslaas bevilget.
Da vor Armeeorganisation medfører, at det indøvede Mandskab
hurtigt kan indkaldes til de Cadres, hvortil det hører, og da indøvet
Mandskab i tilstrækkeligt Antal er tilstede, har det hidtil kun i ringe
Grad været nødvendigt at indkalde Folk til Tjeneste ved Afdelingerne.
Dog har en noget større Indkaldelse allerede i Marts Maaned fundet
Sted, dels af Ingenieurtropper til de omhandlede Befæstningsanlæg,
dels af Cavallerister og Artillerister til Øvelse. I disse Dage har des
uden en Indkaldelse af Infanterister fundet Sted, hvorved hver Ba
taillons Mandskab er bragt op til en Styrke af 400 Mand, for herved
at kunne forsøge den Doublering af Bataillonerne, som er anset for at
have saa stor Betydning for Armeen, og som ogsaa ved flere Ledig
heder har vist sig at have Rigsraadets Bifald.
Til disse Indkaldelser vil det imidlertid paa Grund af flere Be
sparelser paa de herhen hørende Conti af Tillægsloven, og især fordi
der sidste Efteraar ikke blev holdt nogen Exercertid, ikke være nød
vendigt at bevilge noget Tillæg til de ved Krigsministeriets Tillægs
lov bevilgede Summer. Men disse Bevillinger ville ogsaa hermed være
saaledes medgaaede, at det resterende netop vil være tilstrækkeligt
til at holde den planmæssige Styrke i den resterende Del af Finants
aaret, og da nu Krigsministeren desuden har anset det nødvendigt
at indkalde til Øvelse alle de hidtil ikke indkaldte Distriktshestc ved
4 Cavalleriregimenter med det til disses Indøvelse fornødne Mand
skab, saavelsom et Antal Constabler og Undercorporaler ved Artille
riet til Hjælp ved Armeringen af de faste Batterier paa Als og Fre
dericia Hovedvold, saa vil en Bevilling i denne Anledning være nød
vendig. Til at holde den omhandlede Styrke inde i 6 Uger vil medgaa følgende Summer :
paa Conto B. c.
- E. a.

Sygepleie .................................................
Munderingsvæsen...................................

hvilke Conti tidligere ere nævnte;
desuden

1000 Rd.
1000 -
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paa Conto A. c.

-

Lønninger med Bespisningstillæg for
Underklasserne....................................... 6.600 A. d. Forskjellige planmæssigeUdgifter ....
800 A. e. Forskjellige extraordinære Tillæg........ 1.500 B.a. 1. Brød ......................................................... 1.500 B. a. 2. Fourage ................................................... 11.000 B. b. 2. Caserneudgifter ......................................
600 tilsammen.... 22.000 Rd.

Disse Summer foreslaas bevilgede.

For at kunne møde en eventuel Krig med Tydskland anser Marineministeriet det for at ville blive nødvendigt at have saamange Skibe
udrustede, at man kan være istand til :
1) At blokere samtlige tydske Havne i Nord- og Østersøen forsvar
ligt, at holde de i nogle Havne værende preussiske Krigsskibe in
desluttede og at møde de preussiske Krigsskibe, som vides at være
i Søen; hertil er af bemeldte Ministerium antaget at maatte være
til Disposition: 1 Skrue-Linieskib, 2 Seil-Linieskibe, 2 Skrue-Fre
gatter, 2 Seil-Fregatter, 2 Skrue-Corvetter, og 1 Seil-Corvet, samt
til Assistance for Seil-Krigsskibene: 3 Hjul-Dampskibe,
2) At have en Kanonbaads-Eskadre paa Vestkysten af Slesvig og paa
Eideren, nemlig: 4 Kanonchalupper og 8 Kanonjolier med 2 à 3
mindre Dampskibe;
3) At have en Eskadre paa Østkysten af Slesvig og Holsten samt even
tualiteter ogsaa i Lillebælt: 4 à 6 Kanonchalupper, 8 Kanonjolier,
samt endel mindre Dampkanonbaade og Dampskibe; begge Eskad
rer for at støtte Armeens Flanker og operere i Samklang med
denne.
4) At have en Transportflaade klar til Armeens Tjeneste.
Medens der nu vel efter de almindelige Forudsætninger, hvorfra
man er gaaet ud ved Spørgsmaalet om Aabningen af den heromhandlede extraordinære Credit, ikke vil være Tale om Afholdelsen af de
Udgifter, der ville paaløbe ved Udviklingen af det ovennævnte Søværn
med hvad dertil hører, men der kun stilles Krav hidrørende fra de
nødvendige Forberedelser til, at Søforsvaret kan være tilstede i hin Ud
strækning, naar paafordres, ligger det imidlertid i de vedkommende
Forholds Beskaffenhed, at disse Forberedelser ere af en ikke lidet
gjennemgribende Natur.
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Først kan det saaledes fremhæves, at den Kanonbaads-Division,
der maa anses nødvendigvis at burde være tilstede paa Vestkysten
af Slesvig, i betimelig Tid maa udsendes dertil, inden Passagen gjennem Eiderkanalen under eventuelle Krigsforhold umuliggjøres for den,
og at den maa forblive der under Commando, saalænge de politiske
Forhold ikke tilstede en Tilbagevendelse til en fuldkommen Fredsfod,
eller indtil Aarstiden paabyder dens Oplægning. Det har derfor været
nødvendigt at beregne Udgifterne ved denne Udrustning, der, som bekjendt, alt har fundet Sted for 5 Maaneder, hvilket ialt Adl kræve
50.000 Rd. Marineministeren har iøvrigt udtalt for Finantsministe
riet, at han vil være betænkt paa ogsaa for disse Fartøiers Vedkom
mende at beordre Hjempermittering efter en større Maalestok, saasnart Mandskabet er indøvet.
Det maa derhos tages i Betragtning, at Transport af Tropper og
Materiel over Søen jevnlig vil kunne blive fornøden, for at Landfor
svarets Krigsberedskab kan blive effectueret. Man maa derfor ogsaa
være betænkt paa at have de til saadant Brug fornødne Dampskibe
paa rede Haand til hvilkensomhelst Tid i Sommerens Løb, og det er
desaarsag anset fornødent at paaregne et Beløb af 30.000 Rd. til 3
slige Dampskibe for en Tid af 5 Maaneder.
Hvad Flaadens øvrige Skibe angaar, da foreligger vel ikke de oven
for paapegede Nødvendigheder for deres Udrustning og Udsendelse nu,
men en saadan vil desuagtet ikke kunne undgaas, naar Søforsvaret
overhovedet skal befinde sig i en saadan Tilstand, at det kan opfylde
sin Bestemmelse, naar Fiendtlighederne maatte udbryde. Den længere
Tid, som de til Udrustningen sigtende Foranstaltninger kræve for
deres Gjennemførelse, godtgjør noksom dette, hvortil kommer dels
Nødvendigheden af at sikkre sig at have det fornødne Mandskab dis
ponibelt til alle Skibenes Udrustning, dels den uafviselige Betingelse
for Mandskabets Brugbarhed, at det saavidt muligt er blevet indøvet
og skibsvant. Ligesom der desaarsag under 16de Januar d.A. emane
rede en provisorisk Lov om Indkaldelse paa nærmere Ordre af 6000
Mand foruden et Antal af 777 Mand, som var bestemt til ordinær
Udskrivning, af hvilke 6000 Mand Marineministeren imidlertid har
forment, at 1000 forhaabentlig ville kunne undværes, da de oven
nævnte armerede Fartøier efter Bemandigsreglementerne kun udfordre
en Styrke af c. 5000 Mand, saaledes er det ogsaa anset nødvendigt
for at kunne møde en udbrydende Krig med nogenlunde organiserede
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Skibe at udruste og udsende ethvert af de forannævnte Skibe paa et
kort Togt, i Gjennemsnit 1 Maaned, til Øvelse og Indorganisation af
Skibets Besætnig. Det er paatænkt, at Skibene derefter blive oplagte
som i Krigstid, klar til Udlægning paa kort Varsel, og Mandskabet
hjempermitteret til at møde paa nærmere Ordre.
Foruden c. 33.000 Rd., der i Anledning af Mandskabets Indkaldelse
ville udfordres til »Sessionsudgifter« udover de paa den ordinære Be
villing for den sidste Halvdel af Finantsperioden til samme Øiemed
disponible 7000 Rd., vil der til de paagjældende Skibes Eqvipering og
Desarmering og til Udskrivningsudgifter for Mandskabet m.m. medgaa 115.200 Rd., og Udgiften til det ommeldte Togt i 1 Maaned er
beregnet til 143.000 Rd.
Til Besættelse af de subalterne Officersposter paa Flaaden vil
mindst behøves det dobbelte Antal af de ved Marinens Budget nor
merede Antal af 79 Lieutenanter, men Marineministeren har til Dis
position under Krigsberedskabet dog troet at kunne indskrænke sig
til Udnævnelsen af c. 30 Reservelieutenanter, hvis Tjeneste imidlertid
af nærliggende Grunde maa paaregnes for c. 6 Maaneder. Den ene af
disse Maaneders Gager ligger under den ovenangivne Sum for et Togt
paa 1 Maaned, og der vil saaledes endnu for Udrustningernes Ved
kommende være at bringe i Beregning Gagerne for 5 Maaneder med
5.600 Rd.
Ogsaa Skibenes Proviantering kan efter Forholdenes Natur ikke
udsættes, indtil de under en eventuel Krig skulle stikke i Søen, men
maa af Hensyn til Aarstiden, hvor Anskaffelserne alene kunne finde
hensigtsmæssigt Sted, og til Tiden, der medgaar til dem, allerede ske
nu eller i en nærmere Fremtid, omend kun successive, og man vil
saaledes med Hensyn til Udgifterne hertil ikke kunne indskrænke sig
til blot at proviantere Skibene for den kortere Tid, hvorpaa de efter
det foran yttrede agtes udsendte, hvortil der iøvrigt er beregnet 20.000
Rd., eller for et ringere Antal end det, der under Fiendtlighederne
med Tydskland vil komme i Brug. For at der ved Krigsberedskabet
ikke skulde savnes de fornødne Provisioner har Marineministeren al
lerede i Begyndelsen af Januar Maaned d.A. truffet Foranstaltning til,
at de for Landkosten bestemte Artikler kunde anvendes til Skibs
kost, kun af haardt Brød maatte anskaffes c. 1400 Tdr; i Tilfælde af
en extraordinær Udrustning maa man derimod efter det før omtalte
være betænkt paa, forinden den varme Aarstid indtræder, at til-
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veiebringe fornødent Forraad af saltet Oxekjød og Flæsk for c. 5
Maaneder foruden et større Qvantum haardt Brød, hvortil der foruden
de ovennævnte 20.000 Rd. er paaregnet 81.000 Rd.
Til »Udrustninger« er efter det foranstaaende ialt beregnet 424.000
Rd., hvoraf imidlertid 184.000 Rd. ville kunne dækkes ved den ordi
nære Bevilling paa denne Conto for 1861/62, saa at den begjærte ex
traordinære Credit paa denne Post andrager 240.000 Rd.
Det er en Selvfølge, at en saa betydelig Samling af Folk, som for
an er ommeldt, maa paaføre en forøget Sygeudgift. Hertil er beregnet
6000 Rd. samt 2000 Rd. til Indretning af et Hjælpelazareth paa
Qvæsthuset.
I det foranstaaende er paapeget de Udgifter, der ere ansete at være
nødvendige, for at Flaaden i paakommende Tilfælde kan træde i Activitet. Marineministeren har imidlertid ikke troet, at man burde
blive staaende derved, og Finantsministeriet har ingen Betænkelighed
fundet ved at tiltræde hans Anskuelse i saa Henseende. Det er nem
lig anset for rammende Søforsvarets Interesse at fremskynde Fuldfø
relsen af forskjellige nye Skibe til tidligere Brug, end under ordinære
Forhold var paatænkt, samt Reparation af Skibe, som staa i Dok, idet
Nødvendigheden fordrer at have en Reserve til Disposition for at
kunne møde eventuelle Uheld. Det er saaledes tilsigtet at fuldføre de
nye Skibe: Dampfregatten Jylland, Dampcorvetten Dagmar og Dampkanonbaaden Villemoes samt en Skrue-Skonnert af Træ, og særlig
paaskynde Reparationen af Dampcorvetten Thor. Desuden har en saa
udstrakt Brug af Dampskibe, som foran er paavist, fordret en betyde
lig Udvidelse af Maskinværkstedets Arbeidskraft, hvorhos Foranstalt
ninger have været nødvendige for at bringe Transportflaaden i saa
god Stand, som ske kan, for at den kan være istand til at assistere
Armeen i dens Operationer saa kraftigt som muligt. Paa Grund af,
hvad saaledes her er bemærket, og til Arbeidskraft under Udrustnin
gerne er der som et extraordinært Tillæg til Contoen for »Materialier
og Arbeidskraft udenfor det faste Mandskab« begjært en Sum af
262.000 Rd., ved Siden af hvilken vil blive anvendt i samme Øiemed
c. 220.000 Rd. dels i Værftets tidligere anskaffede Forraad, dels af
Bevillingen for 1861/62.
Den extraordinære Credit, der begjæres for Marinens Vedkom
mende, stiller sig altsaa saaledes:
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Til Materialer og Arbeidskraft udenfor det faste Mandskab 262.000 Rd.
- Medicinalvæsenet og Hospitalet.....................................
8.000 - Udrustninger ................................................................. 240.000 - Sessionsudgifter ............................................................. 33.000 ialt.... 543.000 Rd.

Jeg finder i Henhold til det nys anførte ingen Betænkelighed ved
at stemme for, at disse Beløb extraordinært bevilges Marinen.
Der er saaledes begjært extraordinært stillet til Disposition:
For Krigsministeriet .......................................................... 1.354.000 Rd.
- Marineministeriet........................................................
543.000 Tilsammen.... 1.897.000 Rd.
Den contante Kassebeholdning, der ogsaa i Finantsminisleriets
Indtægts-Tillægslov af 8de Decbr. 1859 forudsattes muligen endog
ikke at kunne bære samtlige paaløbende ordinære Udgifter, er ikke af
en saadan Størrelse, at der kan gives Anvisning paa den med Hensyn
til Afholdelsen af det nysnævnte Beløb, hvilket derhos ogsaa modsiges
ved den Nødvendighed, der er for under de Forhold, som her i det
hele ere berørte, og som mulig inden føie Tid kunne stille saare be
tydelige daglige Fordringer til den contante Beholdning, at søge denne
Beholdning bevaret i det størst mulige Omfang. Det vil desaarsag ikke
kunne undgaas at ty til Reservefondet ved Afholdelsen af de her paa
gjældende Udgifter, hvilket derhos ogsaa har Analogien af Bestem
melsen i den fornævnte Tillægslov for sig, idet denne fastsætter, at
det Tilskud af Monarkiets Formue, der maatte være fornødent for at
tilveiebringe Ligevægt mellem Udgifter og Indtægter i Bienniet 1860/
62, vil være at tage af Reservefondet, forsaavidt Kassebeholdningen
ikke maatte kunne tilstrække. Da der imidlertid paa tvende af de
større ordinære Bevillinger for 1861/62 vil vindes en betydelig Be
sparelse, nemlig paa Bevillingen for et Krigsskibs Udsendelse til Ja
pan, hvis hele Paalydende, 100.000 Rd. ikke vil komme til Udgift, og
paa Bevillingen for Søbefæstningsarbeiderne ved Kjøbenhavn, hvor ef
ter Krigsministeriets Opgivende 97.000 Rd. ville kunne paaregnes ikke
at komme til Udtælling i 1861/62, kan det ikke anses fornødent at
stille større Krav til Reservefondet end Differencen mellem den oven33
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nævnte hele extraordinære Credit, 1.897.000 Rd. og de nysmeldte
197.000 Rd., altsaa ialt et Beløb af 1.700.000 Rd.
Samtlige øvrige Ministre tiltraadte Finantsministerens forestaa
ende Votum og erklærede sig enige i det ovenfor meddelte Udkast til
en Beslutning angaaende de Summer, der ville være at anvende uden
for Bevillingerne til Land- og Søværnet.
Da Intet videre var at forhandle, blev Conferencen derpaa hævet
af Conseilspræsidenten [Hall].
J. Liebe.

Ministerkonferencen onsdag d. 24. juli 1861.
Aar 1861, Onsdagen den 24de Juli, blev i Henhold til Forfatnings
loven af 2den October 1855 § 15 afholdt en Ministerconference under
Forsæde af Conseilspræsidenten.
I Overensstemmelse med den allerhøieste Resolution af 3die De
cember 1855 holdtes Conferencen i den almindelige Geheime-Statsraads-Sal paa Christiansborg Slot.
Samtlige Ministre vare tilstede med Undtagelse af Krigsministe
ren. Protokollen blev, overensstemmende med den foranmeldte Para
graf i Forfatningsloven af 2den October 1855, ført af Statssekretæren.
Deres Kongelige Høiheder Arveprindsen og Prindsen til Danmark,
der i Medfør af fornævnte allerhøieste Resolution vare af Conseils
præsidenten forud underrettede om Conferencens Afholdelse, indtoge
deres Pladser ved Thronens Side.
Udenrigsministeren [Hall] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende Erklæring at afgive i Berlin og Wien i den dansktydske Sag samt angaaende en Cirkulærdepeche til de ikke-tydske
Stormagter og til Sverrig om det saaledes foretagne Skridt, hvorved
allerunderdanigst indstilles, at det allernaadigst maatte behage Hans
Majestæt at bemyndige Udenrigsministeren til at instruere Allerhøist
sammes Gesandter i Berlin og Wien til at afgive en Erklæring inde
holdende de i Hr. Paget’s Note af 10de Juli opførte Punkter og af
fattet efter de nærmere allerunderdanigst fremhævede Hensyn samt til
at meddele det saaledes foretagne Skridt i en Cirkulærdepeche til de
ikke-tydske Stormagter samt til Sverrig-Norge.
Finantsministeren [Fenger] yttrede, at han, idet han var fuld-
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kommen enig i Hensigtsmæssigheden af det foreslaaede Skridt, kun
skulde noget nærmere belyse et enkelt Punkt, der berørte ham spe
cielt som Finantsminister. Det, som nemlig havde vakt størst Tvivl
hos ham, var, om Regjeringen egentlig er fuldstændig legalt bemyn
diget til at gjøre det tilsigtede. De finantsielle Forhold med Hensyn
til Holsten ere navnlig ordnede ved tre allerhøieste Resolutioner af
23de September 1859, som indeholdes resp. i Patentet af 23de s.M. og
de tvende Bekjendtgjøreiser, den ene af 24de og den anden af 25de
s.M. Dette Patent og disse Bekjendtgjøreiser ere bievne meddelte Rigs
raadet, og dette har vedtaget Love, som ganske tydeligt refererer sig
til dem, og som forudsætte disses Existents og fuldkomne Gyldighed.
Det Spørgsmaal kan altsaa opkastes, om Kongen, uden at indhente
Rigsraadets Samtykke, kan foretage nogen Forandring i de Forudsæt
ninger, hvorpaa bemeldte Love saaledes ere byggede; og det er derfor
vigtigt at gjøre sig klart, hvorvidt der her er Spørgsmaal om at gjøre
nogen saadan Forandring.
Hvad da nu Patentet af 23de September 1859 angaar, da bliver
dette aldeles ikke berørt ved det tilsigtede Skridt, og alle Punkter i
samme staa fremdeles fuldkommen usvækkede. Bekjendtgjørelsen af
24de September 1859 indeholder kun en Ompostering af DomanialIndtægter og Udgifter, og dette Forhold tilsigtes heller ikke forandret.
Bekjendtgjørelsen af 25de September 1859 derimod er det, hvorom
der her bliver Spørgsmaal. I § 1 af denne Bekjendtgjørelse fastsæt
tes et Maximum for det Bidrag, som af Holsten skal i Finantspe
rioden 1860-62 ydes til Afholdelse af Fællesudgifterne. § 2, som be
stemmer, hvorledes dette Bidrag skal tilveiebringes, deler sig i to Dele:
den første ansætter Holstens Andel af Fællesindtægterne; den an
den gaar ud paa, at Hans Majestæt fastsætter Bidraget af Holstens
særlige Indtrader for 1860-61 til 908.880 Rd., og at han for indevæ
rende Finantsaar forbeholder sig nærmere Bestemmelse, kun at Sum
men ikke maa overskride dette Beløb. Naar Hans Majestæt altsaa nu
for det indeværende Aar fastsætter Holstens Bidrag af dets særlige
Intrader og ikke høiere end hine 908.880 Rd., befinder Hans Majestæt
sig fuldkommen paa Grundlaget af den i den nævnte Bekjendtgjørelse
optagne allerhøieste Resolution. Det er derfor særdeles vigtigt, at det
i den Meddelelse, som fra Udenrigsministeriet skal gjøres til de frem
mede Regjeringer, fremhæves, at det er Bidraget af Holstens særlige
Intrader, hvorom Talen er, og at der paa ingensomhelst Maade er
33*
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Spørgsmaal om i noget Punkt at omstyrte de allerhøist trufne Be
stemmelser. Dette med Hensyn til Forholdet ligeoverfor Holsten. Hvad
dernæst angaar Forholdet ligeoverfor Rigsraadet, da har Rigsraadet
ved Loven af 8de December 1859 med Undtagelse af Udgifterne til
Rigsraadet, voteret alle de øvrige Statsudgifter ikke med deres fulde
Beløb, men med 78 pCt., og dette er, efter den Overenskomst, som
ligefrem maa anses truffen imellem Rigsraadet og Regjeringen, at
forstaa saaledes, at Bevillingen er givet, forsaavidt Regjeringen kan
skaffe det manglende Beløb tilveie fra Holsten. Dette faar for det
første sin Betydning, forsaavidt den Erklæring, som nu tilsigtes ud
stedt af Regjeringen, ikke skulde føre til nogen endelig Afgjørelse,
førend Regnskabet for indeværende Finantsaar aflægges, og dernæst
vil det allerede tidligere faa Betydning, forsaavidt som der ved hvert
Kvartals Slutning er Spørgsmaal om at beregne Landsdelene til Ind
tægt Renten af Kassebeholdningerne. I saa Henseende maatte han da
udtale som sin Overbevisning, at saafremt det ikke skulde lykkes at
faa det hele Forhold ordnet inden det nævnte Tidspunkt, og indtil
da, vil det være nødvendigt, at Bestemmelse tages om, at heller ikke
for de øvrige Landsdeles Vedkommende beregnes til Fællesudgifterne
noget Tilskud af Landsdelenes særlige Indtægter, men at Tilskuddets
Beløb tilgodeskrives Landsdelenes Kassebeholdninger, og at dette
faar sin Indflydelse med Hensyn til den nysnævnte Beregning af
Rente. Det praktiske Resultat heraf vil da blive, at hvis Finantsaaret
ender, forinden nogen endelig Afgjørelse har fundet Sted, vil der
komme til at savnes 2 Vs Millioner til Fællesudgifternes Dækning,
hvilke 2V2 Millioner derimod ville ligge imellem de enkelte Landsde
les Kassebeholdninger. Dette vil have til Følge, at det manglende Be
løb til Fællesudgifterne maa tages af Reservefonden. Ligesom nemlig,
da alle Fællesindtægter, som ere opførte paa Normalbudgettet og Til
lægslovene, ere kalkulatoriske, og der derfor findes en Post, som ly
der saaledes: »Det manglende Beløb tilskydes af Kassebeholdningen
eller, om fornødent gjøres, af Reservefonden«. Følgen af, at en kal
kuleret Indtægt ikke giver, hvad den er beregnet til, bliver, at det
manglende Beløb maa i fornødent Fald tilskydes af Kassebeholdnin
gen eller Reservefonden, saaledes maa akkurat det samme analogisk
gjælde med Hensyn til det her foreliggende Tilfælde: at det fastsatte
Tilskud fra Landsdelene for det indeværende Aar ikke kommer til
Indtægt.
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Til 1 April n.A. vil der nøiagtigt være det samme Beløb i Kasse,
som hvis der ikke var sket noget saadant Skridt som nu tilsigtet,
men det vil kun være anderledes fordelt.
Marineministeren [Bille] bemærkede, at der vel, efter hvad Fi
nantsministeren havde yttret, faldt endel af de Betænkeligheder bort,
som han havde havt ved det nu foreslaaede Skrift, men han kunde
dog ikke nægte, at han endnu fremdeles har store Betænkeligheder
ved dette. Det forekom ham navnlig klart, at Rigsraadet, naar der
ikke vil tilflyde Statskassen de Indtægter, som det hidtil har kunnet
gjøre Regning paa, heller ikke vil votere Udgifter udover det ved Nor
malreglementet bestemte Beløb; og at komme ud af det med dette,
vilde for det ham betroede Ministeriums Vedkommende blive en Umu
lighed. Men hvad han dog isærdeleshed fandt Betænkelighed ved, var,
at der ikke haves nogen Garanti for, at, naar det, efterat det nu fore
slaaede Skridt er gjort, kommer til Forhandlinger med Forbundet,
disse Forhandlinger ikke bringes fra dettes Side frem paa Basis af, at
ogsaa Slesvig drages ind under dem. Da han imidlertid i sin Stilling
ikke har nogen Forpligtelse, hverken juridisk eller moralsk, til at
værne om Landets politiske Stilling, kunde han, naar han kun, saa
ledes som nu sket, havde udtalt sin Mening, meget vel trække sig til
bage og slutte sig til den foreliggende Indstilling af Udenrigsministe
ren.
Udenrigsministeren [Hall] bemærkede, at der ganske vist var Be
tænkeligheder ved det foreslaaede Skridt, men Spørgsmaalet er,
hvilke Betænkeligheder der maa være de overveiende: enten hine, eller
de, som ville fremkomme, naar man ikke følger Forslaget; og skjøndt
vistnok Udenrigsministeren er nærmest kaldet til at gjøre sig alle
disse Betænkeligheder klare, maa dog hvert enkelt Medlem af Mini
steriet danne sig selv en Forestilling om, hvilket af de Alternativer,
hvorom der kan være Spørgsmaal, der maa anses for det misligste.
At garantere for, at Forbundet ikke under de forestaaende Forhand
linger vil komme frem med Prelensioner, som der fra dansk Side ikke
vil kunne gaas ind paa, er aldeles umuligt, og Sikkerhed i den Hen
seende kan ikke tænkes opnaaet; ligesom der imidlertid, hvad navnlig
det af Ministeren berørte Punkt med Hensyn til Slesvig angaar, vil i
den Erklæring, som bliver afgivet i Berlin og Wien, selvfølgelig kun
blive Tale om det holstenske Spørgsmaal, saaledes maatte ogsaa, hvis
der siden fra Forbundets Side skulde gjøres Paastand om, at For-
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handlingerne skulde føres paa Basis af, at Slesvigs Forhold drages
med ind derunder, saadan jPaastand paa det allerbestemteste afvises.
Men Spørgsmaalet er, om ikke, naar det nu foreliggende Forslag ikke
følges, alt det samme alligevel vilde komme frem, og det paa en uhel
digere Maade. Hvis man nu siger nei til den storbrittaniske Regje
rings Opfordring, er det efter Udenrigsministerens Overbevisning al
deles utænkeligt (og deri samstemme ogsaa baade alle de fremmede
Diplomater og vore egne), at der ikke sker Forbundsexekution; og
forsaavidt nu nogen skulde finde det ønskeligt, at det kom dertil, for
at man paa den Maade kunde blive færdig med det holstenske Spørgs
maal og selv arrangere sig med Hensyn til Slesvig, saa maatte han
bemærke, at dette vilde Europa ikke tillade. Spørgsmaalet blev saa
ledes dog ikke endelig løst. Man kom ikke videre end til Forhand
linger, og Tydskland vilde saa under disse naturligvis opstille sine
Fordringer med langt større Styrke, navnlig da ogsaa rettede paa
Slesvig. For Udenrigsministeren staar det derfor trods de Betænke
ligheder, der stille sig frem med Hensyn til det nu foreliggende For
slag, klart, at man maa gaa den Vei, som dette antyder.
Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Wolfhagen] yttrede, at da,
som i den refererede Forestilling bemærket, samtlige Ministre ere
enige i den foreliggende Indstilling, fandt han ikke, at der nu var
Anledning til at gaa ind paa de Betænkeligheder, som kunde være ved
den, og som allerede tidligere vare bievne drøftede. Han skulde saa
ledes indskrænke sig til at slutte sig til Udenrigsministerens Indstil
ling.
Justitsministeren [Casse] og Indenrigsministeren [Monrad] slut
tede sig ligeledes til Indstillingen.
Hans Kgl. Høihed Prindsen til Danmark sluttede sig ogsaa til Ind
stillingen, uagtet han vel ikke troede, at en Forbundsexekution vilde
just snart have været forestaaende.
Hans Kgl. Høihed Arveprindsen sluttede sig ligeledes til Udenrigs
ministerens Indstilling.
Indenrigsministeren [Monrad] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om, at der maa forundes Kunstdreiermester Johan Georg
Christian Voigt af Sorø 5 Aars Eneret til i det danske Monarki, med
Undtagelse af Bilandene Island og Færøerne samt de danske Kolonier,
at forfærdige eller lade forfærdige Tobakspiber af en af ham angiven
særegen Konstruktion, hvori indstilles, at det maatte behage Deres
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Majestæt allernaadigst at forunde Kunstdreier Johan Georg Christian
Voigt af Sorø 5 Aars Eneret til i det danske Monarki, med Undtagelse
af Bilandene Island og Færøerne samt de danske Kolonier, at forfær
dige eller lade forfærdige Tobakspiber af den af ham angivne særegne
Konstruktion.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Indenrigsministeren [Monrad] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om, at det maa forundes Civilingenieur, Capitain J. Ericsson
af New-York 10 Aars Eneret til i det danske Monarki, med Undta
gelse af Bilandene Island og Færøerne samt de danske Kolonier, at
forfærdige og lade forfærdige den af ham angivne forbedrede Høitryks-Luftmaskine, hvori indstilles, at det maatte behage Deres Maje
stæt, allernaadigst at forunde Civilingenieur, Capitain J. Ericsson i
New York 10 Aars Eneret til i det danske Monarki, med Undtagelse af
Bilandene Island og Færøerne samt de danske Kolonier, at forfærdige
eller lade forfærdige den af ham angivne forbedrede Høitryks-Luftmaskine.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Livsstrafs Eftergivelse for Arrestanten Niels Pe
dersen, hvori indstilles, at den Arrestanten Niels Pedersen ved Høie
sterets Dom af 25de f.M. for Blodskam i Henhold til Danske Lovs
6-13-14, 1ste Membrum, cfr. Frd. af 23de Mai 1800 § 1, tilfundne
Straf af at have sit Liv forbrudt, allernaadigst maa eftergives ham,
imod at han hensættes til Forbedringshusarbeide i 1 Aar, og at der
træffes den Foranstaltning, at han, efterat han har udstaaet sin Straf,
ikke opholder sig nærmere ved sin Steddatter Birthe Kirstine Ras
musdatter, med hvem han har begaaet den ommeldte Forbrydelse, end
i en Afstand af 4 Mil.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Livsstrafs Eftergivelse for Emma Sophie Torp,
hvori indstilles, at den Emma Sophie Torp ved Høiesterets Dom af
3die d.M. for Barnefødsel i Dølgsmaal og Fostermord i Medfør af Lo
vens 6-6-7 tilfundne Straf at miste sin Hals og hendes Hoved at
sættes paa en Stage allernaadigst maa eftergives hende, mod at hun
hensættes til Tugthusarbeide paa Livstid.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
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Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Husmand Lars Peter Jensen
af Agersted, hvori indstilles, at Husmand Lars Peter Jensen af Ager
sted allernaadigst maa eftergives den ham ved Dronninglund Herreds
Extrarets Dom af 31te December f.A. for Tyveri i Medfør af Frd. 11
April 1840 § 1 ifundne Straf af Fængsel paa Vand og Brød i 2 Gange
5 Dage, mod at han hensættes i simpelt Fængsel i 8 Dage.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om Strafs Eftergivelse for Carl Nilsson, hvori indstilles, at
Arrestanten Carl Nilsson maa eftergives den ham ved Kjøbenhavns
Criminal- og Politirets Dom af 4de f.M. i Henhold til PI. 19de April
1805 ifundne Straf af Forbedringshusarbeide i 16 Maaneder, imod at
han ved Politiets Foranstaltning paany udføres af Riget, og at det
betydes ham, at han ved at vende tilbage hertil vil paadrage sig Straf i
Overensstemmelse med Lovgivningen.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Sven Pehrson Juliens Løsladelse af Straffean
stalten, hvori indstilles, at den i Straffeanstalten ved Horsens hensiddende Tugthusfange Sven Pehrson Julien eftergives den resterende
Del af den ham ved Høiesterets Dom af 3die Marts 1853 for Indbruds
tyveri, Bedrageri og for at have paataget sig en andens Navn tilfundne
Straf af 10 Aars Tugthusarbeide, imod at han ved Politiets Foran
staltning bringes ud af Riget.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om Benaadning for Forbedringshusfange Niels Simonsen,
hvori indstilles, at Forbedringshusfange i Straffeanstalten paa Chri
stianshavn, Niels Simonsen, der ved Kjøbenhavns Kriminal- og Poli
tirets Dom af 6te December 1856 i Medfør af Frd. Ilte April 1840 §
15 og 21de August 1829 § 3 er anset med Straf af Forbedringshus
arbeide i 5 Aar, maa løslades af Straffeanstalten.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Tugthusfange Johan Peter Jensens Løsladelse,
hvori indstilles, at den i Horsens Straffeanstalt hensiddende Fange
Johan Peter Jensen, der ved Høiesterets Dom af 6te Mai 1852 for
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4de Gang begaaet Hæleri i Medfør af Lovens 6-17-10, 11 og Frd. 8de
September 1841 § 6 blev anset med Straf af 12 Aars Tugthusarbeide,
maa forundes Friheden paa Vilkaar, at han forlader Landet.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Arrestanten Adolf Valdemar Jensens Løsladelse,
hvori indstilles, at Arrestanten Adolf Valdemar Jensen, der ved den
Kgl. Viborgske Landsoverrets Dom af 25de Februar 1856 i Henhold
til Lovens 1-19-7 er tilfunden at sættes i Forvaring af Øvrigheden,
allernaadigst maa forundes Friheden.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Ophævelse af Ægteskabet imellem Husmand An
ders Hansen Larsen af Spodsbjerg og Bodil Kirstine Hansen samt om
Stadfæstelse af det af førstnævnte med Laurine Andersen indgaaede
Ægteskab og om Tilladelse for Konen til at indgaa nyt Ægteskab,
hvori indstille, at Ægteskabet imellem Anders Hansen Larsen af
Spodsbjerg og Bodil Kirstine Hansen maa være aldeles ophævet, og at
det af førstnævnte med Laurine Andersen indgaaede Ægteskab aller
naadigst maa blive stadfæstet, samt endelig, at det lige allernaadigst
maa tillades fornævnte Bodil Kirstine Hansen at indgaa nyt Ægteskab,
dog ikke med den, med hvem hun har forset sig.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Ophævelse af Ægteskabet imellem Sidsel Peders
datter af Laage Mark og Jens Carlsen samt om Tilladelse for først
nævnte til nyt Ægteskab, hvori indstilles, at det maatte behage Deres
Majestæt at meddele allerhøiste Approbation paa, at Justitsministe
riet ved en ad mandatum udfærdiget Bevilling har ophævet Ægteska
bet imellem Jens Carlsen af Laage Mark og Sidsel Pedersdatter med
Tilladelse for Konen til at indgaa nyt Ægteskab, uansat at hun i
Separationstiden har forset sig.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Ophævelse af Ægteskabet imellem Peder Gabriel
Stridsland og hans fraseparerede Hustru Margrethe Elisabeth Christensdalter, hvori indstilles, at det maatte behage Deres Majestæt al
lernaadigst at tillade, at Ægteskabet imellem Tjenestekarl Peder Ga
briel Stridsland af Asmildkloslcr Brohus under Viborg Amt og hans
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i Henseende til Bord og Seng fraseparerede Hustru Margrethe Elisa
beth Christensdatter maa være aldeles ophævet, og at Manden maa
indgaa nyt Ægteskab.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om, at det allernaadigst maa tillades Skomagersvend Peter
Georg Ferdinand Ryberg her af Staden at adoptere en af hans Hustru
Johanne Petrea Henriette, født Bruun, forinden deres Ægteskab den
16de December 1853 født uægte Søn Georg Theodor Hansen, saaledes
at denne bærer hans Navn og tager Arv efter ham, dog at dennes
Størrelse ikke overstiger, hvad Adoptivfaderen efter den gjældende
Lovgivning ved en testamentarisk Disposition gyldigen kunde til
lægge det nævnte Barn.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Henlæggelsen af Marie Magdalene Sogn fra
Grenaa Lægedistrikt under Hornslet Lægedistrikt, hvori indstilles, at
Marie Magdalene Sogn maa henlægges fra Grenaa Lægedistrikt under
Hornslet Lægedistrikt.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Nedsættelse af en Husmand Hans Jacobsen idøm
te Mulkt, hvori indstilles, at det allernaadigst maatte behage Deres
Majestæt at tillade, at den Husmand Hans Jacobsen af Holt under
Frederiksborg Amt, ved Kronborg vestre Birks Politirets Dom af 31te
Januar d.A. for voldeligt Overfald, i Henhold til Frd. af 4de Octbr.
1833 § 7, jfr. § 6 tilfundne Mulkt af 100 Rd til Frederiksborg Amts
Fattigkasse maa nedsættes til 75 Rd.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om Tilladelse for Besidderen af Stamhuset Rønningesøgaard
til at optage paa samme et Laan af indtil 40.000 Rd., hvori indstilles,
at det allernaadigst maa tillades Besidderen af Stamhuset Rønninge
søgaard, Kammerjunker Sigismund Wolf Veit Mylius til Bestridelse
af Omkostningerne ved forskjellige Byggearbeider paa Hovedgaarden
Rønningesøgaard saa og til Forbedring af Stamhusets Skove m.m. at
optage paa Stamhuset et Laan af indtil 40.000 Rd. paa Vilkaar:
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1) At Laanet forrentes og afdrages med 8 % pro anno Halvdelen i
hver Termin, første Gang i December-Termin 1861.
2) At det efter Udløbet af hver af de halvaarlige Terminer godtgjøres
for Justitsministeriet, at de forfaldne Renter og Afdrag ere erlagte.
3) At det i sin Tid ved Attest fra tvende paalidelige og sagkyndige
Mænd godtgjøres for Justitsministeriet, at Laanet er blevet an
vendt paa den ansøgte Maade, og at de omhandlede Byggefore
tagender m.m. ere forsvarligt og hensigtsmæssigt udførte.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafs Forandring for Gisli Jonsson af Saurum,
hvori indstilles, at det maatte behage Deres Majestæt allernaadigst
at bifalde, at den Gisli Jonsson af Saurum i Dala Syssel under Islands
Vestamt ved Høiesteretsdom af 22de Juni 1859 idømle Straf af 15
Slag af Ris forandres til Fængsel paa Vand og Brød i 3 Gange 5 Dage,
dog saaledes, at Straffen udstaas i Reykjavik, hvorhen han paa egen
Bekostning skal begive sig, samt paa den Betingelse, at samtlige med
Straffens Fuldbyrdelse forbundne Omkostninger bæres af ham.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Finantsministeren [Fenger] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling om Nedsættelse af den Louisa Grisella Antoine alias Maria
Louisa Abraham af St. Thomas ved den Kongelige Vestindiske Landsoverrets Dom af 20de April 1861 idøm te Straf, hvori indstilles, at den
Louisa Grisella Antoine alias Maria Louisa Abraham af St. Thomas
ved den Kgl. vestindiske Landsoverrets Dom af 20de April 1861 for et
af hende i Forbindelse med en for Underretten medtiltalt, forøvet
Indbrudstyveri, tilfundne Straf af Forbedringshusarbeide i 2 Aar ned
sættes til det halve.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Efterat derpaa samtlige refererede Forestillinger vare af Statssek
retæren forsynede med Paategning om at have været foretagne i nær
værende Ministerconference, blev, da intet videre var at forhandle,
Conferencen hævet af Conseilspræsidenten [Hall].
J. Liebe.
I Overensstemmelse med Forfatningsloven af 2den October 1855
§ 15 er Protokollen over forestaaende Ministerconference tilligemed
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de refererede Forestillinger, bleven Hans Majestæt allerunderdanigst
forelagt af Conseilspræsidenten [Hall] den 26de Juli i Odense, og
efterat Protokollen var bleven forelæst af Statssekretæren [Liebe],
der ved den Leilighed var nærværende, behagede det Hans Majestæt
allernaadigst at bifalde samtlige Conferencens Indstillinger.
Hvorom Hans Majestæt derefter allerhøist befalede undertegnede
Statssekretær at gjøre nærværende Tilførsel til Protokollen.
J. Liebe.

Ministerkonferencen torsdag d. 3. oktober 1861.
Aar 1861, Torsdagen den 3die October, blev, i Henhold til Forfat
ningsloven af 2den October 1855 § 54, afholdt en Ministerconference
under Forsæde af Conseilspræsidenten.
Samtlige Ministre vare tilstede. (Protokollen førtes af Statssekre
tæren.
Finantsministeren [Fenger] yttrede, at han, med Hensyn til Sand
synligheden af, at Rigsraadet ikke vil blive indkaldt for det første og
vel neppe tidligere end til Januar Maaned, skulde forelægge Conferen
cen tre Punkter, angaaende hvilke han antog, at det ikke længere kan
udsættes, at Regjeringen gjør Brug af den i Forfatningsloven af 2den
October 1855 § 54 givne Bemyndigelse til under paatrængende Om
stændigheder at beslutte Afholdelsen af Udgifter, som ikke ere bevil
gede.
Det første af disse Punkter angik et extraordinært Beløb til tvende
Uddannelsesskoler for Reserveofficerer.
Med Hensyn til dette Punkt afgav Finantsministeren til Protokol
len følgende motiverede Votum:
Dels ved at gjøre Brug af den Krigsministeren ved Tillægsloven
for indeværende Finantsaar givne Bemyndigelse til at anvende Be
sparelser ved den ordinære Tjenestestyrke af Undcrcorporaler ved In
fanteriet til Uddannelse af Reservebefalingsmænd, dels ved at benytte
den ved allerhøieste Resolution af 27de April d.A. extraordinært givne
Bevilling af 48.000 Rd. til Uddannelsen af Reserveofficerselever, har
Krigsministeriet stræbt hen til at sikkre Armeen de nødvendige Befalingsmænd til en saa stor Styrke Infanteri, at der med denne kan
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antages at tilveiebringes et nogenlunde heldigt Forsvar af Landet. Bataillonerne ere derfor, efter hvad Krigsministeriet har meddelt Fi
nantsministeriet, tænkte at skulle kunne rykke i Marken som double
rede, efterladende de nødvendige Depoter, Skoler og Besætninger. Ef
ter Krigsministeriets Opgivende vil hertil behøves:
Til 45 Batatilloner à 18 Officerer.................................
- 23 Depotcompagnier à 4 Officerer.........................
- samtlige Skoler ........................................................
- Exercerskoler og Undervisningsanstalter ..............

810 Officerer
92
60
40
-

ialt.... 1002 Officerer
Til at dække dette behov haves nu disponible :

Linieofficerer.................................................................
Ældre Reserve-Officerer ..............................................
Reserveofficers-Aspiranter under Uddannelse............

tilsammen....
herfra maa imidlertid fraregnes som ubrugbare, svagegelige Officerer og Afgang blandt de nuværende
Officers-Aspiranter .......................................... ca.

508 Officerer
111
229
848 Officerer;

50

-

Altsaa haves virkelig disponible kun..................... ca. 800 Officerer
De saaledes manglende ca. 200 Officerer tror Krigsministeriet ikke
ville kunne tænkes dækkede ved at lade Underofficerer avancere til
Officerer, eftersom Underofficersklasserne allerede ere svagt besatte;
at skabe nye Linieofficerer vilde i Øieblikket hverken være muligt
eller hensigtsmæssigt. Der staar saaledes kun eet Middel tilbage for
at erstatte Manglen, nemlig at uddanne flere Reserveofficerer, hvilket
uden stor Vanskelighed turde lade sig udføre, da der til den sidst
oprettede Skole paa 80 Aspiranter meldte sig ca. 500, og hvilket maa
anses hensigtsmæssigt, da man efter den Erfaring, der er indvunden
ved de to ældre, nu snart færdige Reserveofficersskoler, har al Grund
til at antage, at Reserveinstitutionen fuldstændig vil svare til Hensig
ten og Forventningen.
Krigsministeriet har derfor indstændig anmodet Finantsministe
riet om, at der extraordinært stilles et Beløb af 50.000 Rd. til Dispo
sition for at underholde tvende nye Reserveofficers-Uddannelsessko-
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1er, hver paa 80 Aspiranter, i den tilbageværende Del af indeværende
Finantsaar.
Da jeg ikke tror, at det kan forsvares at undlade i betimelig Tid
at sørge for, at det fornødne Antal Officerer for Infanteriet kan være
tilstede til omtrent næste Finantsaar, og da der ikke er Mulighed for
at bringe de hertil fornødne Midler tilveie paa anden Maade, maa jeg
i Henhold til Krigsministeriets af mig erhvervede Yttringer stemme
for, at der, i Henhold til den Regjeringen ved § 54 i Forfatnings
loven af 2den October 1855 givne Bemyndigelse til under særlige Om
stændigheder at afholde Udgifter udenfor Lovbevillingerne, besluttes
extraordinært stillet til Krigsministeriets Disposition det nødvendige
Beløb for dermed at bestride Udgifterne i den tilbagestaaende Del af
indeværende Finantsaar ved tvende Reserveofficersskoler paa 80 Aspi
ranter hver. Da de nye Skoler imidlertid først ville kunne begynde
omtrent den lste December, saa at der kun vil være 4 Maaneder til
bage af indeværende Finantsperiode, og da de inaanedlige Udgifter for
hver Skole kun udgjøre c. 2750 Rd., stemmer jeg for, at det Beløb,
som bevilges Krigsministeriet i det angivne Øiemed, ansættes til
22.000 Rd.
Samtlige øvrige Ministre tiltraadte Finantsministerens forestaaende
Votum.
Det andet af de ovenommeldte Punkter angik et extraordinært
Beløb til Bestridelse af Udgifterne ved Corvetten Heimdals Udsendelse
til de vestindiske Farvande m.v.
Med Hensyn til dette Punkt afgav Finantsministeren [Fenger] til
Protokollen følgende motiverede Votum:
Forholdene i de Vore Besiddelser i Vestindien nærmest liggende
Lande og Øer havde allerede længe gjort det i høi Grad ønskeligt, at
et dansk Krigsskib udsendtes til de paagjældende Farvande for at
varetage saavel den danske Handels og Skibsfarts Interesser i Almin
delighed som specielt de fornævnte Besiddelsers. Ifjor udsendtes der
for ogsaa Skruefregatten Sjælland til de vestindiske Farvande. De po
litiske Forhold herhjemme bevirkede imidlertid, at dette Skib maatte
hjemkaldes i Foraaret, uagtet Stillingen med Hensyn til Vestindien
ganske vist gjorde dets længere Förbliven der meget ønskelig. De sted
findende Uroligheder paa Kysten af Sydamerika, hvorunder saaledes i
Ny Granada al fremmed Eiendom var prisgivet og den danske Viceconsul i St. Marta udplyndret og holdt i Fangenskab, indtil han blev

3. OKTOBER 1861

527

forlangt løsladt af en engelsk Corvetcapitain, i Forbindelse med Om
væltningen i St. Domingo maatte tilstrækkelig begrunde dette Ønske.
Udenrigsministeriet modtog da ogsaa efter Fregattens Hjemkaldelse
Beretninger fra bemeldte Consul om den Molest, han havde været un
dergiven, ligesom Beretninger om, at alle Ny Granadas Havne vilde
blive erklærede i Blokadetilstand, og henstillede i den Anledning til
Marineministeriet, om det ikke paa Grund af disse Forhold vilde være
hensigtsmæssigt, naar en Orlogsmand udsendtes til Vestindien, da at
lade den besøge Ny Granadas Kyster og Havne. Til Gouvernementet
for de dansk-vestindiske Besiddelser var ligeledes fra flere Consulater
udtalt Ønsket om, at et Orlogsskib maatte komme til de vedkommende
Steder for at hævde Flaget og sikkre de derværende Danskes Liv og
Eiendom.
Til det her omtalte kom imidlertid de politiske Stridigheder i
Nordamerika. Den danske Regjerings Stilling til disse var selvfølgelig
given, idet den kun kunde være henvist til at iagttage en fuldstæn
dig Neutralitet, og de i saa Henseende fornødne offentlige Tilkende
givelser og administrative Skridt bleve ogsaa for Vestindiens Ved
kommende ufortøvet foranledigede. Det laa imidlertid nær, at man
ikke kunde haabe at se denne neutrale Stilling fuldstændig bevaret,
medmindre der foretoges de nødvendige Foranstaltninger til at tilkjendegive sin Villie til at ville opretholde og bevare den, og dette
maatte netop for de dansk-vestindiske Besiddelsers Vedkommende
være saameget mere fornødent, som det med Sikkerhed maatte ventes,
hvad Erfaring ogsaa senere har stadfæstet, at der vilde blive udrustet
Kapere i hvert Fald fra de sydlige nordamerikanske Stater, og at disse
vilde søge Tilhold ved vore Øer i Vestindien, hvor navnlig de eien
dommelige Forhold ved St. Thomas vilde kunne indbyde dem til at
indtage Provisioner, Kul, Vand o.s.v. eller at indbringe priser, mulig
endog for der at sælge disse og Ladningerne. De ubodelige Misligheder,
som kunde følge af, at sligt ikke blev forhindret, maatte henlede
Regjeringens Opmærksomhed paa at bidrage til at afværge denne
Fare for Øerne, hvilket kun kunde ske ved Udsendelsen af idetmindste
et Krigsskib til de vestindiske Farvande, hvilket derhos ogsaa vilde
kunne tjene til at hævde Flagets Sikkerhed og event, modvirke de
store Farer for vor Skibsfart, som en, ikke saa aldeles usandsynlig
Udarten af Kaperiet vilde medføre. Ligesom Indberetningerne fra
Vestindien udtalte sig for, at et Orlogsskib udsendtes dertil, saaledes
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modtog ogsaa Udenrigsministeriet fra det kjøbenhavnske GrossererSocietets Committé et Andragende i samme Retning, hvilket Uden
rigsministeriet med sin varmeste Anbefaling tilstillede Marineministeriet. Dette Ministerium, for hvilket Chefen for Fregatten »Sjæl
land« efter sin Hjemkomst fra Vestindien ligeledes havde udtalt sig
for det ønskelige i, at et Orlogsskib stationeredes i Vestindien, hen
vendte sig derefter i afvigte Juni Maaned til Finantsministeriet og
meddelte, at samme med de forskjellige Autoriteter, der havde yttret
sig i Sagen, maatte anse det for at være af største Vigtighed saavel
for de dansk-vestindiske Besiddelser som for den danske Handel og
Skibsfart og for Ordens Opretholdelse, at et Krigsskib snarest kunde
udsendes til Vestindien for at tage Station der, saalænge de davæ
rende Forhold bleve bestaaende; Marineministeriet maatte imidlertid
beklage, at det ikke saa sig istand til at bidrage noget til de med
en saadan Udsendelse forbundne Udgifter, eftersom de Summer, der
ved allerhøieste Resolution af 27de April d.A. ere extraordinært be
vilgede til Marinens Krigsberedskab, i Forbindelse med de til Øvelses
udrustninger ordinært bevilgede 184.000 Rd. havde fundet eller vilde
finde deres Anvendelse i hint Øiemed, og Marineministeriet forlangte
derfor Finantsminisleriets Yttring angaaende Tilveiebringelsen af de
fornødne Pengemidler til en Expedition som den ommeldte, der
maatte anslaas at kræve c. 7000 Rd. maanedlig, og, naar Skibet skulde
forblive paa Stationen 4 à 5 Maaneder, med Ud- og Hjemreise ibe
regnet, ialt maatte anslaas til at udfordre c. 40 à 45.000 Rd.
Den eneste Conto, hvoraf Finantsministeriet skulde kunne tilskyde
noget Beløb til Dækningen af de paagjældende Udgifter, var Contoen
for uforudseelige Statsudgifter. Det ligger imidlertid i Forholdets Na
tur, naar henses til denne Contos Begrændsning, at den ikke let vil
kunne tilstrække til noget inde i det andet Finantsaar at afgive en
saa stor Sum som den ovennævnte, hvorhos der netop i dette Biennium
er stillet saa omfattende Krav i andre Retninger til Contoen, at der
ikke vilde være Mulighed for af den at afholde den omspurgte Udgift.
Jeg maatte imidlertid, ledet af Betragtningen af de Forhold, hvilke
jeg tidligere har paapeget, som den Minister, hvem de coloniale An
liggenders Bestyrelse er underlagt, endmere føle mig opfordret til at
slutte mig til den fra Marineministeriet som fra flere andre Sider ud
talte Nødvendighed af at udsende et Orlogsskib til Vestindien og ind
vilgede da, eftersom Udsendelsen hastede, naar de med den tilsigtede

3. OKTOBER 1861

529

Goder skulde naas, i, at der foreløbigen stilledes et Beløb af 20.000
Rd. til Disposition for den forannævnte Conto, medens det forbehold
tes senere Afgjørelse, hvorledes en forøget Bevilling skulde bringes til
veie, idet jeg herved gik ud fra, at Rigsraadet vilde blive sammen
kaldt i October, og at den nødvendige Tillægsbevilling for Resten af
Summen da kunde forelægges dette. Marineministeren nedlagde der
efter allerunderdanigst Forestilling om, at der af den for Finantspe
rioden 1860-62 til uforudsete Statsudgifter bevilgede Sum maatte ud
redes et Beløb af 20.000 Rd. til Udgifter ved Skruccorvetten Heimdals
Udsendelse til Vestindien, og at det forbeholdtes nærmere Afgjørelse,
hvorledes de øvrige Udgifter til denne Expedition vilde være at til
veiebringe, hvilken Indstilling det behagede Hans Majestæt Kongen
under 27de Juni d.A. allernaadigst at bifalde.
Af det Tal, jeg før har nævnt som Beløbet af Udgiften ved Corvettens Togt, vil det være klart, at de nysmeldte 20.000 Rd. nu maa
være opbrugte, og Spørgsmaalet foreligger da om, hvorledes den frem
tidige Udgift vil være at dække. Jeg anser det nemlig for utvivlsomt,
at man ikke bør skride til Corvettens Hjemkaldelse. De politiske For
hold i de vestindiske Besiddelsers nærmeste Omgivelse ere uforan
drede, Stridighederne mellem de nordlige og sydlige Stater i Nord
amerika vedvare og have endog antaget Dimensioner, som gjøre deres
snarlige Tilendebringelse meget uvis, om ikke usandsynlig. Jeg har
allerede tilladt mig at antyde, at den befrygtede Udrustning af Ka
pere fra de sydlige confødererede Stater har stadfæstet sig, og disse
have heller ikke undladt at besøge de vestindiske Farvande; de have
saaledes indbragt Priser til Cuba, og det staar til at formode, at
lignende ogsaa vil kunne ske ved St. Thomas, hvis eiendommelige For
hold særlig indbyde dertil. De vestindiske Øers neutrale Stilling vilde
ikke kunne tilstede saadant, men dette vil kun kunne forebygges ved
Tilstedeværelsen af et Orlogsskib. Hvor let overhovedet Rivninger
kunne fremkaldes, have vi specielt et Exempel paa, idet en aldeles
lovmæssig Foranstaltning i St. Thomas Havn ved Udklareringen af
et af Sydstaternes Skibe har fremkaldt en Trudsel om aldeles exeptionel og fiendtlig Behandling af danske Skibe i de nordlige Staters
Havne. Deslige Rivninger og Misforstaaelser forebygges vel ikke ved
et Orlogsskibs Nærværelse, men Følgerne deraf turde dog under alle
Omstændigheder være langt mindre følelige for den danske Skibsfart,
naar Orlogsflaget stadigt viser sig i Farvandene. Naar derhos henses
34
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til, at Kaperiet fra Sydstaterne ikke drives efter nogen ringe Maalestok, idet dertil tildels benyttes forhenværende Krigsskibe med for
henværende Orlogsbesætning, at man ikke kan opstille nogen Bereg
ning for de Grændser, indenfor hvilke det vil holde sig, at det saa
ledes meget let kan blive yderst farligt for den danske Skibsfart, hvis
uhindrede Gang i de vestindiske og tilstødende Farvande er af en saa
væsentlig Betydning, ligesom ogsaa betydende Handelsinteresser ere
knyttede til Ordenens Opretholdelse der, og at det netop af Hensyn til
Handlens og Skibsfartens Interesser som ogsaa med Hensyn til den
Stilling, de nordamerikanske Fristater have været tilbøielige til at
indtage ligeoverfor de vestindiske Øer overhovedet, og maaske ikke
mindst de danske, er af paatrængende Betydning, strengt at overholde
Neutraliteten og derved undgaa enhver Grund til Overgreb, saa fore
kommer det mig, at der ikke kan være Tvivl om, at Corvetten Heim
dal i den nærmeste Fremtid fremdeles bør blive paa Stationen i Vest
indien.
Jeg skal herved endnu kun nævne, at Gouverneuren for de dansk
vestindiske Besiddelser under 12te August har tilskrevet Finantsmi
nisteriet, at Gouvernementet paa Grund af de siden den forudgaaende
Maaned indløbne Efterretninger om Udrustning af Kapere fra de syd
lige confødererede Stater og derhos Besøg til de vestindiske Farvande
maa anse det i enhver Henseende rigtigst, at Corvetten for det første,
idetmindste i nogle Maaneder, forbliver i de vestindiske Farvande,
indtil Forholdenes Udvikling nærmere vil kunne bedømmes, og at det
ikke vilde være passende eller tilraadeligt at lade samme hjemgaa,
forinden det kan anses afgjort, at saadant maatte kunne ske uden at
udsætte Coloniernes saavelsom Moderlandets Handelsinteresser i disse
Farvande for nogen Fare.
Idet jeg saaledes er af den nylig fremførte bestemte Formening,
maa jeg naturligvis ogsaa holde for, at de til Øiemedets Opnaaelse
fornødne Midler bør gjøres disponible. Disse ville, efter hvad Marineministeriet har opgivet, for den tilbagestaande Del af den indeværende
Finantsperiode, hvorom der selvfølgelig fortiden kun kan være Tale,
udgjøre, foruden de tidligere nævnte 20.000 Rd., endnu 45.000 Rd.,
idet der, naar der beregnes et Kulforbrug af 3 fulde Etmaals Kul om
Maaneden, vil medgaa maanedlig 7.175 Rd. 68 Sk.
Som jeg allerede har bemærket, har Marineministeren alt paa Sa
gens tidligere Stadium erklæret ikke at se sig istand til at dække
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noget af Udgiften med de til ordinære og extraordinære Rustninger
bevilgede Beløb, og han har atter senere gjentaget denne Erklæring.
Som Forholdet for Øieblikket stiller sig, og da det navnlig nu er af
gjort, at Rigsraadet ikke vil blive indkaldt saa tidligt som for nogle
Maaneder siden var paatænkt, maa jeg stemme for, at man vælger den
eneste tilbagestaaende Udvei, nemlig at gjøre Brug af den Regjeringen
efter § 54 i Forfatningsloven af 2den October 1855 tilkommende Be
myndigelse til under særdeles paatrængende Omstændigheder, naar
Rigsraadet ikke er samlet, at beslutte Afholdelsen af Udgifter, der
ikke ere bevilgede ved Normalbudgettet og de sig dertil sluttende Til
lægslove.
Jeg stemmer altsaa for, at der i Henhold til § 54 af Forfatnings
loven af 2den October 1855 besluttes stillet til Raadighed udenfor
Normalbudgettets og Tillægslovens Bevillinger et Beløb af 45.000 Rd.
til dermed at bestride Udgifterne ved den paa Grund af de politiske
Forhold nødvendiggjorte Udsendelse af Skruekorvetten Heimdal til de
vestindiske Farvande og sammes Förbliven paa denne Station, forsaa
vidt Forholdene maatte tilsige saadant, indtil Udgangen af indevæ
rende Finantsaar.
Samtlige øvrige Ministre tiltraadte Finantsministerens forestaaende
Votum.
Det tredie af de ovenommeldte Punkter endelig angik et extraordi
nært Beløb til at supplere Fredensborg Slots Montering.
Med Hensyn til dette Punkt afgav Finantsministeren. [Fenger]
til Protokollen følgende motiverede Votum:
Ved den Ildebrand, som i December Maaned 1859 ødelagde Frede
riksborg Slot, blev baade Slotsbygningen og det i samme værende
kostbare Inventarium et Rov for Luerne. Min Formand i Finantsmi
nisteriet udvirkede kort efter en allerhøieste Resolution, ifølge hvil
ken Fredensborg Slot skulde indrettes til Bolig for Hans Majestæt og
en Sum af 30.000 Rd. dertil anvendes af den til uforudseelige Stats
udgifter i Finantsperioden 1860-62 bevilgede Sum. Denne Sum er ble
ven anvendt efter Bestemmelsen, og Slottets Bygninger derved satte i
en saadan Stand, at Kongen kan tage sit Ophold der. Men det In
ventarium, som brændte paa Frederiksborg Slot, har hidtil ikke kun
net erstattes.
Dette Invetarium udgjorde en Del af det Inventarium, som ifølge
den Kongelige Kundgjørelse af 30te Mai 1849 skulde tilhøre Staten,
34*
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men være til Civillistens Brug og vedligeholdes af denne; det var ikke
brandforsikkret.
Det første Spørgsmaal, som opstod, var, om der ikke paa de øvrige
Kongelige Slotte skulde findes Inventarium, som nu ikke benyttedes
af Hans Majestæt, og som, ved at flyttes til Fredensborg, kunde
bringe den for dette Slot nødvendige Forsyning tilveie. For at under
søge dette har jeg for Kongen andraget paa Udnævnelsen af en Com
mission, som har gjennemgaaet og optaget fuldstændige Fortegnelser
over alt det Staten tilhørende Inventarium, som findes paa de Konge
lige Slotte. Det har herved vist sig, at der foruden Forsyningen til
Christiansborg Slot, som ikke kan undværes, findes endel Meubler,
især paa Frederiksberg, Amalienborg og Kronborg, som kunne flyttes
til Fredensborg og tilfredsstille en Del af dette Slots Behov.
Imellem disse findes endel ældre Sager, som i lang Tid ikke have
været benyttede, og som jeg derfor først har ladet restaurere; hertil
er anvendt en mindre Sum af Contoen for uforudseelige Statsudgifter.
Herved vil imidlertid kun en høist ufuldstændig Montering af
Slottet kunne bringes tilveie, og Hans Majestæt vil ikke kunne bebo
det, medmindre mere anskaffes af nyt, idet der især er Mangel paa
saadanne Gjenstande som Senge, Gardiner og Gulvtæpper, der ere al
lermest nødvendige for at gjøre et Hus beboeligt.
Jeg har derfor foranlediget en nøiagtig Undersøgelse foretaget over,
hvad der vil udfordres for at supplere Slottets Montering saaledes, at
det kan blive en passende Bolig for Hans Majestæt. Det har herved
vist sig, at en Sum af 30.000 Rd. hertil vil være nødvendig.
Den Kongelige Kundgjørelse af 30te Mai 1849 giver ikke nogen al
deles bestemt Veiledning med Hensyn til, hvorvidt der paahviler Sta
ten nogen Forpligtelse til at forny det ved Frederiksborg Slots Brand
tilintetgjorte Inventarium. Den bestemmer kun, at Inventariet skal
tilhøre Staten, og at det skal vedligeholdes af Civillislen. At denne
Vedligeholdelsespligt ifølge almindelige Retsgrundsætninger ikke kan
udstrækkes saa vidt, at der skulde paahvile Civillisten nogen Forplig
telse til at erstatte, hvad der uden nogen Forseelse fra dens Side ved
overordentlige Begivenheder tilintetgjøres, er for mig aldeles utvivl
somt. Derimod har jeg næret Tvivl, om der i Henhold til Kundgjørelsen kunde siges at være nogen Rettighed tilstede for Hans Majestæt
til stedse at have et vist Antal Slotte forsynede med Statens Inven
tarium, eftersom herom intet i Kundgjørelsen udtrykkeligt er fastsat.
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Da jeg imidlertid har maattet erkjende, at Sandsynligheden i høi
Grad taler for, at Hans Majestæt, ved i 1849 at forbeholde sig Brugen
af Statsinventariet, maa have tænkt herved at sikkre sig et saadant
Inventariums Brug under alle Omstændigheder, naar det kun af Ci
villisten blev forsvarligt vedligeholdt, og da mine Herrer Colleger, som
jeg i et Ministermøde har forelagt Sagen, samtlige have været af den
Anskuelse, at dette var utvivlsomt, har jeg erklæret mig villig til at
opføre den i dette Øiemed nødvendige Sum paa en Tillægsbevilling,
som blev at forelægge det i October Maaned sammentrædende Rigs
raad.
Da imidlertid vore politiske Forhold i den seneste Tid have ud
viklet sig saaledes, at Rigsraadet ikke vil blive indkaldt i October
Maaned, og dets Møde sandsynligvis vil blive udsat til Januar, vil det
ikke mere være muligt at erhverve Bevillingen saa betimeligt, at Hans
Majestæt endnu i denne Vinter vil kunne flytte ind paa Slottet. Kon
gen har i den Anledning ladet mig kalde, og det har behaget Hans
Majestæt allernaadigst at tilkjendegive mig, at Hensyn til Allerhøist
sammes Helbred og hele Velbefindende absolut udfordrede, at Fre
densborg Slot i Løbet af den første Maaned blev saaledes forsynet med
Inventarier, at Hans Majestæt kunde flytte derind. Paa min allerun
derdanigst fremsalle Forespørgsel, om Hans Majestæt ikke maatte
ville befale, at den til Slottets Montering nødvendige Sum blev ud
redet af den Kongelige Civillisle, imod at den blev samme refunderet,
naar den nødvendige Bevilling hos Rigsraadet var erhvervet, har det
derhos behaget Hans Majestæt at tilkjendegive mig, at dette ikke vilde
kunne lade sig gjøre.
Naar det saaledes maa anses for givet, at der er Nødvendighed for,
at Fredensborg Slot snarest muligt monteres, og at Rigsraadet ikke
vil blive indkaldt indenfor det til Bevillings Erhvervelse nødvendige
Tidsrum, og naar hertil føies, at den Sum, hvorom det gjælder, ikke
vil kunne bæres af nogen af de ordinære Budgelconti, om hvilke der
ved denne Leilighed kunde blive Spørgsmaal, finder jeg, at de i For
fatningslovens § 54 foreskrevne Betingelse for Afholdelsen af ikke
bevilgede Udgifter ere tilstede, og foreslaar Conferencen at vedtage,
at en Sum af 30.000 Rd. maa anvendes for at fyldestgjøre det om
handlede Øiemed.
Justitsministeren [Casse] yttrede, at han antog, at der ved Kundgjørelsen af 30te Mai 1849 var givet Kongen en Adkomst til at kunne
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for Livstid benytte de Inventariesager, som befandtes paa Frederiks
borg Slot. Rettigheden hertil var indrømmet Kongen og af ham ac
cepteret paa en saadan Maade, at, som Forholdene stiller sig, Sagen
ikke vil kunne opfattes anderledes, end at Staten maatte tilsikkre
Kongen den fremtidige Afbenyttelse af Inventariet. Idet nu Inventa
rielister ikke i sin Tid ere bievne optagne, kan man ved Bedømmelsen
af det, hvorom Spørgsmaalet dreier sig, kun gaa frem ved at tage
Hensyn til det rent faktiske, og det er, at Kongen har havt Brug af
hine Inventariegjenstande, hvilken han nu har mistet. Stiller man nu
i Forbindelse hermed, at Kongen har faaet Adgang til at benytte Fre
densborg Slot istedetfor Frederiksborg, saa maa Manglen af Inven
tariesager afgjøres efter, hvad der er fornødent til at montere Fre
densborg Slot; og i Henhold til, hvad Finantsministeren havde op
lyst om, at den af ham foreslaaede Sum af 30.000 Rd. er tilstrække
lig dertil, tiltraadte Justitsministeren, at denne Sum anvendes.
Samtlige øvrige Ministre stemmede ligeledes for Finansministe
rens Forslag, idet Conseilspræsidenten [Hall] specielt bemærkede, at
Hans Majestæt Kongen havde for ham udtalt sig ganske paa samme
Maade som for Finantsministeren, om det for Allerhøistsammes Hel
bred paatrængende nødvendige i, at Fredensborg Slot i Løbet af den
første Maaned forsynes saaledes med Inventarium, at Allerhøistsamme
kan flytte derind.
Finantsministeren [Fenger] skulde blot, i Anledning af, hvad Ju
stitsministeren havde yttret, bemærke, at der er i 1849 blevet optaget
Inventarielister, men at den Overlevering, som efter disse skulde i
Henhold til Kundgj øreisen af 30 te Mai være sket, ikke har fundet
Sted.
Justitsministeren [Casse] maatte bemærke, at efter hans Forme
ning vedbliver ligefuldt den af ham paapegede retlige Virkning at være
den samme.
Conseilspræsidenten [Hall] skulde, forsaavidt det ved de af Con
ferencen nu tagne Bestemmelser angaaende de af Finantsministeren
forelagte tre Punkter har været et afgjørende Moment, at Rigsraadet,
som af Finantsministeren antydet, neppe vil kunne ventes indkaldt
før til Januar, kun bemærke, at der vel endnu ikke er taget nogen
Bestemmelse om Tiden for Rigsraadets Sammenkaldelse, og at der
muligt kunde indtræde saadanne Omstændigheder, at Rigsraadet
maatte sammenkaldes til et tidligere Tidspunkt end Januar; men
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dette vilde dog efter Conseilspræsidentens Formening ikke kunne
have nogen Indflydelse, idet det, selv hvis Rigsraadet tidligere sam
menkaldtes, alligevel vilde, efter hvad der forelaa, blive forsent, først
da at faa de omhandlede extraordinære Udgifter bevilgede, i hvilken
Henseende han navnlig, hvad den sidste af disse angik, skulde frem
hæve, at det af Kongen fremsatte, paa Hensynet til hans Helbred be
grundede stærke Ønske ikke vilde kunne fyldestgjøres, naar den paa
gjældende Sum ikke allerede nu bevilgedes.
Finantsministeren [Fenger] bemærkede derefter, at han, da Con
ferencen havde erklæret sig enig i alle tre af ham i Forslag bragte
extraordinære Bevillinger, vilde foreslaa, at disse, naar de maatte
finde Hans Majestæts allerhøjeste Billigelse, sammendrages i een Be
slutning, til hvilken han, med den Bemærkning, at det ved Afholdel
sen af de paagjældende Beløb ikke vil kunne undgaas at ty til Re
servefonden, oplæste følgende Udkast:
Frederik den 7de o.s.v Da vi anse det for nødvendigt, at Armeen ved
en Supplering af de til Reserveofficerers Uddannelse allerede bevilgede
Beløb sikkres det tilstrækkelige Antal Befalingsmænd af Infanteriet
for det Tilfælde, at Forholdene skulde paabyde en Doublering af Ba
taillonerne; da Hensynet til den danske Handels og Skibsfarts Inter
esser i Almindelighed saavelsom Oprettelsen af Orden i Farvandene
omkring Vore vestindiske Colonier under de nuværende politiske For
hold i Nord- og Sydamerika kræver den fortsatte Tilstedeværelse i de
vestindiske Farvande af den tidligere dertil udsendte Skruecorvet
Heimdal; da der for at Fredensborg Slots Montering kan blive sat i
en passende Stand til den Tid, Vi agte at tage Vor Residents der, be
høves en Fuldstændiggjørelse i forskellige Retninger af det allerede
tilstedeværende Slotsinventarium; og da Vi ikke finde det hensigts
mæssigt i dette Øieblik at indkalde Vort Rigsraad, saa have Vi, efterat
Sagen har været forhandlet i en Conference af Vore Ministre, og sam
mes Resultat er blevet Os allerunderdanigst forelagt i Vort Geheimestatsraad, besluttet at gjøre Brug af den Os efter Forfatningsloven
af 2den October 1855 § 54 tilkommende Ret til under særdeles paa
trængende Omstændigheder, naar Rigsraadet ikke er samlet, at be
stemme Afholdelsen af Udgifter, der ikke er bevilgede. Thi byde og
befale Vi da herved som følger:
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§1.

Som extraordinære Tillæg til de for Krigsministeriet, Marinemi
nisteriet og de Kongelige Bygninger ved det foreløbige Normalbudget
af 28de Februar 1856 og Tillægsbevillingsloven for Finantsperioden
1860-62 bevilgede Summer vil der i indeværende Finantsaar 1861/62
endvidere kunne anvendes nedenstaaeende Beløb, nemlig:
a. for Krigsministeriets Vedkommende:
til A. b. 3.Reserveofficerer ..................................................
b. for Marineministeriets Vedkommende:
til D. f. Udrustninger ..........................................................
c. for de Kongelige Bygningers Vedkommende:
til 1. Udgifter ved forskjellige under Monarkiet hørende
Slotte og Bygninger i Kongeriget.................................

22.000 Rd.

45.000

-

30.000

-

§2.

De i § 1 nævnte Udgifter, tilsammen 97.000 Rd., bemyndiges Fi
nantsministeriet til at dække ved Hjælp af Reservefonden.
Givet paa
Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Det i tydsk Text tilsvarende Udkast til Beslutningen lyder saa
ledes:
Frederik der Siebente u.s.w. Da Wir es als nothwendig ansehen,
dass der Armee durch die Supplirung der zur Ausbildung von Reserveofficieren schon bewilligten Beträge die hinlängliche Zahl von
Befehlshabern der Infanterie für den Fall gesichert werde, dass die
Verhältnisse die Doublirung der Bataillone erfordern möchten; da
die Rücksicht auf die Interessen des dänischen Handels und der dä
nischen Schiffahrt im Allgemeinen, sowohl als die Aufrechthaltung
der Ordnung in den Fahrwassern an Unseren Westindischen Colonien
unter den vorhandenen politischen Verhältnissen in Nord- und SüdAmerica die fortgesetzte Anwesenheit in den Westindischen Fahrwas
sern der früher dorthin entsandten Schraubencorvette Heimdal er
heischen; da es, damit die Montirung des Schlosses Fredensborg in
einen passenden Stand zu der Zeit gesetzt werden kann, wo Wir Un
sere Residenz dort zu nehmen beabsichtigen, nach mehreren Richtun-
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gen hin eine Vervollständigung des bereits vorhandenen Schlossinvcntars bedarf; und da Wir es nicht zweckmässig erachten, in diesem
Augenblicke Unseren treuen Reichsrath einzuberufen, so haben Wir,
nachdem die Angelegenheit in einer Conferenz Unserer Minister be
handelt und das Resultat derselben Uns in Unserem Geheimen Staats
rath allerunterthänigst vorgelegt worden, beschlossen, von dem Uns
in Gemässheit des Verfassungsgesetzes vom 2ten October 1855 § 54
zustehenden Rechte, unter besonders dringenden Umständen, wenn der
Reichsrath nicht versammelt ist, Ausgaben zu bestimmen, welche nicht
bewilligt sind, Gebrauch zu machen. Wir verordnen und gebieten dem
gemäss wie folgt:

§1.

Als extraordinaire Zulagen zu den für das Kriegsministerium, das
Marineministerium und die Königlichen Gebäude durch das vorläufige
Normalbudget vom 28sten Februar 1856 und die Zulagebewilligungs
gesetze für die Finanzperiode 1860-62 bewilligten Summen sollen im
gegenwärtigen Finanzjahre 1861-62 ferner nachstehende Beträge ver
wendet werden können, nämlich:
a. insoweit es das Kriegsministerium betrifft:
zu A. b. 3.Reserveofficiere....................................................
b. insoweit es das Marineministerium betrifft:
zu D. f. Ausrüstungen............................................................
c. insoweit es die Königlichen Gebäude betrifft:
zu 1. Ausgaben für einige Schlösser und Gebäude im
Königreich, welche der Monarchie angehören..............

22.000 Rt.
45.000 -

30.000 -

§2.
Das Finanzministerium wird ermächtigt, die im § 1 genannten
Ausgaben, zusammen 97.000 Rt., mit Hülfe des Reservefonds der Mo
narchie zu decken.

Gegeben
Unter Unserem Königlichen Handzeichen und Insiegel.
Samtlige øvrige Ministre erklærede sig enige i forestaaende Udkast.
Da Intet videre var at forhandle, blev Conferencen derpaa hævet
af Conseilspræsidenten [Hall].
J. Liebe.
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Ministerkonferencen fredag d. 4. oktober 1861.

Aar 1861, Fredagen den 4de October, blev, i Henhold til Forfat
ningsloven af 2den October 1855 § 15, afholdt en Ministerconference
under Forsæde af Conseilspræsidenten.
I Overensstemmelse med den allerhøieste Resolution af 3die De
cember 1855 holdtes Conferencen i den almindelige Geheime-Statsraads-Sal paa Christiansborg Slot.
Samtlige Ministre vare tilstede. Protokollen blev, overensstem
mende med den forommeldte § i Forfatningsloven af 2den October
1855, ført af Statssekretæren.
Deres Kongelige Høiheder Arveprindsen og Prindsen til Danmark,
der i Medfør af fornævnte allerhøieste Resolution vare af Conseilspræ
sidenten underrettede om Conferencens Afholdelse, indtoge deres
Pladser ved Thronens Side.
Protokollen over Forhandlingerne i den, overensstemmende med
§ 54 i Forfatningsloven af 2den October 1855, igaar afholdte Mini
sterconference blev oplæst, og den, i Overensstemmelse med de ved
tagne Udkast, saavel i dansk som i tydsk Text udfærdigede Beslut
ning angaaende Afholdelsen af trende Udgiftsposter, der ikke ere be
vilgede ved Normalbudgettet og de sig dertil sluttende Tillægslove,
blev af Conseilspræsidenten [Hall] forelagt.
Samtlige Ministre contrasignerede derefter bemeldte Beslutning,
saaledes som den forelaa.
Der Finanzminister [Fenger] referirte eine allerunterthänigste
Vorstellung betreffend die Theilnahme des Herzogthums Holstein an
verschiedenen im Finanzjahre 1861-62 extraordinair abzuhaltenden
Ausgaben im Gesamtbeträge von 97.000 Rt., indem er allerunterthä
nigst beantragte, dass Ew. Majestät allerhöchst geruhen mögen, in
soweit es das Herzogthum Holstein betrifft, zu genehmigen, dass fol
gende Beträge im Finanzjahre 1861-62 extraordinair zur Disposition
gestellt werden, nämlich :
als Zulage zu dem Budget des Kriegs
ministeriums :
zu A. b. 3. Reserveofficiere................................. 22.000 Rt.
als Zulage zu dem Budget des Marinemini
steriums :
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zu D. f. Ausrüstungen......................................... 45.000 und als Zulage zu dem Budget der König
lichen Gebäude :
ad I Ausgaben für einige Schlösser und Gebäude
im Königreich, welche der Monarchie ange
hören ................................................................ 30.000 und dass der sich hiernach ergebende Gesamtbetrag von 97.000 Rt.
mit Hülfe des Reservfonds gedeckt werden möge.

Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Conseilspræsidenten [Hall] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende en Forandring i Bestyrelsen af Kongerigets almin
delige finantsielle Anliggender, idet han indstillede, at det allernaa
digst maatte behage Deres Majestæt at bifalde, at Bestyrelsen af Kon
gerigets almindelige finantsielle Anliggender, der hidtil have henhørt
under Indenrigsministeren, overdrages til Finantsministeren som Mi
nister for Kongerigets særlige Finantser og under Ansvar for Rigsda
gen, saaledes at der under denne Minister henlægges de med Konge
rigets Budgetvæsen, Statsregnskab og Assignationsvæsen forbundne
Forretninger, Bestyrelsen af Kongerigets Reservefond og Activer samt
Bestyrelsen af Kongerigets særlige Statsgjeld og Pensionsvæsen.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend den Entwurf
einer Verordning für das Herzogthum Lauenburg wegen Bestrafung
der Wilddieberei und des Jagdfrevels, indem er allerunterthänigst be
antragte, ob nicht die Regierung des Herzogthums Lauenburg aller
höchst zu beauftragen sein möchte, über den anliegenden Entwurf ei
ner Verordnung wegen Bestrafung der Wilddieberei und der Jagdfre
vel für das gedachte Herzogthum mit der dortigen Ritter- und Land
schaft in Communication zu treten.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die Aus
schreibung des Magazinkorns und der Fourage für das Jahr 1862 m.
M., indem er allerunterthänigst beantragte, ob nicht nach Maassgabe
des angeschlossenen Entwurfs ein Patent betreffend die Ausschreibung
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des Magazinkorns und der Fourage im Herzogthum Holstein für das
Jahr 1862, wie auch die Bestimmung der Preise der für das Jahr
1861 ausgeschriebenen Magazinkorn- und Fouragequantitäten aller
höchst zu erlassen und das Ministerium allergnädigst zu autorisiren
sein möchte, selbiges Ew. Königlichen Majestät zur allerhöchsten Un
terzeichnung allerunterthänigst vorzulegen.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die Überlas
sung des im Amte Plön belegenen herrschaftlichen Sees Stocksee an
die Hufner und Halbhufner der Dorfschaft Stocksee im Erbpacht, in
dem er allerunterthänigst beantragte, ob nicht der im Amte Plön be
legene landesherrliche See Stocksee gegen Entrichtung eines jährlichen
Canons von 64 Rt. und im übrigen unter angemessenen Bedingungen,
vom lsten Mai 1862 angerechnet, an die Hufner und Halbhufner in
Stocksee und deren Besitznachfolger allergnädigst im Erbpacht zu
überlassen und das Ministerium allerhöchst zu autorisiren sein möchte,
das zum Ende weiter Erforderliche wahrzunehmen.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend ein Gesuch der
Ehefrau A. M. Timm um Aufhebung der Ehe mit ihrem in der Ir
renanstalt bei Schleswig befindlichen Ehemann, indem er allerunter
thänigst beantragte, ob nicht das holsteinische Oberconsistorium al
lerhöchst zu autorisiren sein möchte, die zwischen der Ehefrau Anna
Metta Timm, geb. Lohse aus Lutzhorn in der Grafschaft Ranzau und
ihrem in der Irrenanstalt bei Schleswig befindlichen Ehemann Al
brecht Timm bestehende Ehe brevi manu per decretum aufzuheben.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die von der
Direction der Glückstadt-Elmshorner Eisenbahngesellschaft erbetene
Erlaubniss zur event. Contrahirung einer Anleihe von 120.000 Rt. R.
M., indem er allerunterthänigst beantragte, ob nicht für den Fall, dass
die Glückstadt-Elmshorner Eisenbahngesellschaft den Betrieb auf der
Elmshorn-Glückstadt-Itzehoer Bahn für eigene Rechnung übernehmen
würde, derselben nach Anleitung des von der Generalversammlung der
Actionaire am 5ten Juni d.J. gefassten Beschlusses allerhöchst zu
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gestatten sein möchte, behufs Beschaffung der für die Herstellung der
nöthigen Localitäten und Betriebsmittel s.w.d.a. nöthigen Geldmittel
durch die Gesellschaftsbehörden eine Anleihe bis zu 120.000 Rt. für
die Rechnung der Gesellschaft contrahiren zu lassen.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend einen Antrag
der Direction der Glückstadt-Elmshorner Eisenbahngesellschaft wegen
Erhöhung einiger Sätze des Personentarifs auf der Glückstadt-Elms
horner Eisenbahn, indem er allerunterthänigst beantragte, ob nicht
das Ministerium allerhöchst zu autorisiren sein möchte, die von der
Direction der Glückstadt-Elmshorner Eisenbahngesellschaft beantrag
ten Tariferhöhungen für die combinirte Elmshorn-Glücksladt-Itzehoer
Eisenbahn, jedoch mit Ausnahme der Taxen für den durchgehenden
Verkehr zwischen Itzehoe und Elmshorn, sowie für die Strecke Elmshorn-Cremper-Heide, für welche es bei dem bisherigen Tarif bis weiter
zu belassen sein würde, Namens Ew. Königlichen Majestät zu geneh
migen.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die Begnadi
gung des wegen Brandstiftung zu 15 jähriger Zuchthausstrafe verur
theilten C. C. F. Bodien, indem er allerunterthänigst beantragte, ob
nicht der von dem Hochgerichte des Herzogthums Lauenburg mittelst
Erkenntnisses vom 6/llten December 1851 wegen vorbedachter voll
endeter Brandstiftung zu löjähriger Zuchthausstrafe verurtheilte
Züchtling Carl Christian Friedrich Bodien aus Lauenburg an dem be
vorstehenden Geburtstage Ew. Königlichen Majestät aus allerhöchster
Gnade aus der Strafanstalt zu entlassen sein möchte.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die Begnadi
gung des wegen verübten Raubes zu lebenswieriger Zuchthausstrafe
verurtheilten F. Kiefer, indem er allerunterthänigst beantragte, ob
nicht der mittelst Erkenntnisses des Oberappellationsgerichts in Kiel
vom 17ten Februar 1849 wegen verübten Raubes zu lebenswieriger
Zuchthausstrafe verurtheilte Züchtling Franz Kiefer aus Walldürn im
Grossherzogthum Baden an dem bevorstehenden Geburtstage Ew. Kö-
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niglichen Majestät aus allerhöchster Gnade aus der Strafanstalt zu
entlassen sein möchte.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die Begnadi
gung des Züchtlings H. I. Meier, indem er allerunterthänigst bean
tragte, ob nicht der mittelst Erkenntnisses des Oberappellationsge
richts in Kiel vom 20ten November 1844 wegen Beihülfe zu dem von
seiner Ehefrau Margaretha Elisabeth Meier und von der Maria Sophia
Dorothea Kimmig verübten Morde zu lebenswieriger Zuchthausstrafe
verurtheilte Züchtling Hans Jacob Meier aus Stapelfeld an dem be
vorstehenden Geburtstage Ew. Königlichen Majestät aus allerhöchster
Gnade aus der Strafanstalt zu entlassen möchte.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Schliesslich referirte der Minister für die Herzogthümer Holstein
und Lauenburg [Hall] eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend
die Begnadigung der Züchtlingin A. Hellenberg, indem er allerunter
thänigst beantragte, ob nicht die in Gemässheit Rescripts des hol
steinischen Obercriminalgerichts vom 27*en April ig57 unter dem erlsten Maj
sten Mai s.J. von dem Neumünsterschen Amthause wegen Versuchs
des Kindesmordes zu einer 6 jähriger Zuchthausstrafe verurtheilte
Züchtlingin Anna Hellenberg aus Willingrath an dem bevorstehenden
Geburtstage Ew. Königlichen Majestät aus allerhöchster Gnade aus der
Strafanstalt entlassen sein möchte.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Krigsministeren [Thestrup] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling om Løsladelse af Forbedringshusfangerne C. P. S. C. Møller
og C. P. Christiansen, idet han indstillede, at de i Straffeanstalten
paa Christianshavn hensiddende Forbedringshus-Livsfanger Carl Pe
ter Siegfried Christiansen Møller og Christian Peter Christiansen i
Anledning af Deres Majestæts forestaaende allerhøisle Fødselsdag
løslades af Straffeanstalten paa det sædvanlige Vilkaar, at de uden
Dom indsættes til Tugthusarbeide paa Livstid, naar de igjen maatte
begaa en Forbrydelse, der ikke medfører større Straf eller oftere
overtræde Politiets Tilhold.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Krigsministeren [Thestrup] refererede en allerunderdanigst Fore-
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stilling angaaende en ved 18de Infanteri-Bataillon den 4de f.M. afsagt
Krigsretsdom, ved hvilken Menig af 2den Klasse af Bataillonens 4de
Compagni No. 70 Carl August Braunscher for 3die Gang begaaet Ty
veri og Desertion er anset med Straf af Forbedringshusarbeide i 4
Aar, idet han indstillede, at Krigsretsdommen forsynes med følgende
allerhøieste Paategning: »Krigsrettens Dom vorder herved stadfæ
stet.«
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Sluttelig refererede Krigsministeren [Thestrup] en allerunderda
nigst Forestilling angaaende en ved 14de Infanteri-Bataillon den 10de
f.M. afsagt Krigsretsdom, ved hvilken Menig af 2den Klasse af Batail
lonens 3die Compagni No. 58 H. F. D. Harm for Desertion og 3die
Gang begaaet Tyveri er tilfundet Strafarbeide i 6 Aar samt at erstatte
alle af hans Desertion, Anholdelse og Strafarbeidet lovligt flydende
Omkostninger, idet han indstillede, at Krigsretsdommen forsynes med
følgende allerhøieste Paategning: »Vi ville allernaadigst, at den til
talte Heinrich Friedrich Detlef Harm idømte Straf formildes til 4
Aars Forbedringshusarbeide, og at den ham ved Dommen paalagte Er
statning bortfalder.«
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Ministeren for Hertugdømmet Slesvig [Wolfhagen] refererede en
allerunderdanigst Forestilling angaaende Benaadning af den til livs
varigt Tugthusstraf idømte N. R. Benger, hvori indstilles, at den
ifølge normerede Reskript af Overappellationsretten i Kiel ved Tøn
der Amthuses Dom af 7de November 1846 for begaaet Røveri til Tugt
husarbeide for Livstid hendømte og fortiden i Straffeanstalterne i
Glücksstadt hensiddende Niels Rasmussen Benger af Ærø maa blive
løsladt til Deres Majestæts allerhøieste Fødselsdag, dog under det
udtrykkelige Forbehold, at han strax bliver at indsætte i Straffean
stalterne til livsvarigt Tugthusarbeide, saafremt han paany maatte
gjøre sig skyldig i nogen Forbrydelse, som ikke maatte medføre en
endnu større Straf.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Der Minister für das Herzogthum Schleswig [Wolfhagen] referirte
eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die Begnadigung der
in den Glückstädter Strafanstalten detinirten Catharina Bruhn, indem
er allerunterthänigst beantragte, ob nicht die wegen versuchten und
verübten Verwandtenmordes durch Vergiftung und wegen gravirender
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Umstände eines dritten Diebstahls zum Tode verurtheilte, sodann
aber zu lebenswieriger Zuchthausstrafe begnadigte, zur Zeit in den
Strafanstalten zu Glückstadt detinirte Catharina Bruhn aus Teten
büll zu dem bevorstehenden allerhöchsten Geburtstage Ew. König
lichen Majestät aus den Strafanstalten, jedoch unter der Bedingung
allergnädigst zu entlassen sein dürfte, dass sie wiederum sofort an
die Strafanstalten zu lebenswieriger Haft abzugeben sein werde, falls
sie sich irgend eines Verbrechens, wodurch eine höhere Strafe nicht
verwirkt worden, schuldig machen sollte.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Der Minister für das Herzogthum Schleswig [Wolfhagen] referirte
eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die Begnadigung des
Züchtlings P. F. Reinert, indem er allerunterthänigst beantragte, ob
nicht der wegen wiederholter qualificirter theilweise in Gesellschaft
mit anderen erwachsenen Mannspersonen begangener, theilweise auch
grosser Diebstähle zufolge Rescript des Obercriminalgerichts vom 29sten März 1845 zu einer zwanzigjährigen Zuchthausstrafe verurtheilte,
zur Zeit in den Strafanstalten zu Glückstadt detinirte Peter Friedrich
Reinert aus Schacht zu dem bevorstehenden allerhöchsten Geburts
tage Ew. Königlichen Majestät aus den Strafanstalten allergnädigst zu
entlassen sein dürfte.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Schliesslich referirte der Minister für das Herzogthum Schleswig
[Wolfhagen] eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die Be
gnadigung des Züchtlings H. C. Detlefsen, indem er allerunterthänigst
beantragte, ob nicht der wegen verübter qualificirter Brandstiftung
mittelst Erkenntnisses der vormaligen Oberjustizcommission zur Ent
hauptung mit dem Beile verurtheilte, mittelst allerhöchster Resolu
tion vom 3ten Juni 1851 zu lebenswieriger Zuchthausstraf begnadigte,
zur Zeit in den Strafanstalten zu Glückstadt detinirte Hans Christian
Detlefsen aus Lindauhegeholz zu dem bevorstehenden allerhöchsten
Geburtstage Ew. Königlichen Majestät aus den Strafanstalten zu ent
lassen sein dürfte, jedoch mit dem Vorbehalte, dass derselbe wiederum
sofort an die Strafanstalten zu lebenswieriger Haft abzugeben sein
werde, falls er sich eines neuen Verbrechens, wodurch nicht etwa eine
höhere Strafe verwirkt werden möchte, schuldig machen sollte.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Cultusministeren [Monrad] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling om allerhøieste Approbation paa Forslaget til Finantsloven
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for Finantsaaret 1862/63 for Ministeriet for Kirke- og Undervisnings
væsenet, idet han indstillede, at Deres Majestæt allernaadigst vil ap
probere de vedlagte Budgetter for Ministeriet for Kirke- og Undervis
ningsvæsenet for Finantsaaret 1862/63 til Forelæggelse for den nu
sainmentrædende Rigsdag.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Cultusministeren [Monrad] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling, hvorved forelægges Udkast til Lov om Forandringer i de geistliges Lønning, idet han indstillede, at Deres Majestæt allernaadigst
ville tillade, at det vedlagte Udkast til Lov om Forandringer i de geistliges Lønning maa forelægges den i næste Maaned sammentrædende
Rigsdag.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling, dog saaledes, at der, paa
Cultusministeren derom gjorte Forslag, sker følgende Modificationer i Lovudkastet: at der i § 2 føies til 1ste Passus »samt foretage
de Forandringer, hvortil de alt besluttede Oinannecteringer maatte
give Anledning«; at i samme §’s 2den Passus Slutningen »dog uden Normalsum« udgaar, og at istedet derfor sættes: »saa meget at det
samlede Beløb udgjør Embedets Normalsum. Dette Tilskud omsættes
til Byg efter Capitelstaxterne for Aarene 1836-59 med Fradrag af de
to høieste og to laveste, dog saaledes at hvad der ikke udgjør hele
Tønder bortfalder«, samt at til Slutningen af § 7 føies: »Dette Beløb
kan forhøies til 14.000 Rd., naar Lønningsfondens Tilstand tillader
det«.
Cultusministeren [Monrad] refererede sluttelig 4 allerunderdanig
ste Forestillinger, hvorved resp. følgende 4 Lovudkast forelægges:
1) Udkast til Lov om Lønningerne for de ved det Kgl. Blindeinstitut
ansatte Lærere og Lærerinder samt øvrige Functionærer.
2) Udkast til Lov om en extraordinær Enkepension for Overlærer og
Bestyrer af Vordingborg videnskabelige Realskole C. A. Hjorts
Enke Gustava Catharina Hjort, født Erikson.
3) Udkast til Lov om Pension for Overlærer ved Reykjaviks lærde
Skole, Bjørn Gunnlaugsson.
4) Udkast til Lov om Lønningerne for det ved det Kgl. Akademi for
de skjønne Kunster ansatte Lærer- og Tjenestepersonale.
Conferencen tiltraadte Cultusministerens Indstillinger om, at disse
4 Lovudkast allernaadigst maa approberes til Forelæggelse for den nu
sammentrædende Rigsdag.
Finantsministeren [Fenger] refererede en allerunderdanigst Fore35
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stilling om den fremtidige Behandling af Jægersborg Dyrehave og
Charlottenlund Skov, idet han indstillede :
A) At de nedlagte af Forstmester, Overførster Eide og Forstraad,
Landskabsgartner Rothe udarbeidede Planer for Charlottenlunds
og Jægersborg Dyrehaves Behandling allernaadigst approberes, dog
saaledes, at Finantsministeriet under Udførelsen kan bestemme
saadanne Afvigelser i Enkelthederne, hvorved de væsentlige Hen
syn ikke forrykkes,
B) At det nuværende 1ste kjøbenhavnske Distrikt fra 1ste April 1862
ophæves, at Bestyrelsen af Charlottenlund og Jægersborg Dyrhave
overdrages 2 ved Dyrehaven ansatte Skovfogder, een for Skovvæ
senet og een for Jagtvæsenet, under Overførsterens Overbestyrelse,
at af den øvrige Del af Distriktet fremtidigt dannes det 1ste kjø
benhavnske Distrikt under Bestyrelse af en Skovrider af 2den
Klasse, og at den i Lov af 25de Februar 1851 §§ 2 og 8 norme
rede Assistentpost for 1ste kjøbenhavnske Distrikt inddrages.
C) At Finantsministeriet bemyndiges til at optage de i denne Anled
ning fornødne Pengebevillinger i den Tillægslov, som forelægges
det først sammentrædende Rigsraad.
Conferencen tiltraadte samtlige disse Indstillinger.
Finantsministeren [Fenger] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende Offentliggjørelsen af Statsregnskabet for Finants
aaret 1860/61, idet han indstillede, at Deres Majestæt, ved at forsyne
den hosfølgende Expedition med allerhøieste Underskrift, allernaa
digst vil tillade, at det ligeledes medfølgende Statsregnskab for Fi
nantsaaret fra 1ste April 1860 til 31te Marts 1861 maa vorde publi
ceret ved Trykken saavel i det danske som tydske Sprog.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Finantsministeren [Fenger] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende Forelæggelse for Rigsdagen af Colonialbudgettet for
Finantsaaret 1862/63, idet han indstillede, at det nedlagte Udkast til
en Bestemmelse om Colonialbudgettet for Finantsaaret 1862/63 med
tilhørende Bilag og Anmærkning optages i det Finantsforslag med til
hørende Anmærkninger, som bliver at forelægge Rigsdagen til Vedta
gelse for bemeldte Aar.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Finantsministeren [Fenger] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende Approbation paa Formular for et modificeret Lære-
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brev for vordende Skovfogder og Opsynsmænd i Statsskovene, idet
han indstillede, at Deres Majestæt vil bemyndige Finantsministeriet
til at foretage de af ovennævnte Hensyn paabudte Forandringer i det
ved Kgl. Resolution af 19de November 1839 befalede Forst- og Jagt
lærebrev.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Finantsministeren [Fenger] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende Nedsættelse af den J. Ross af St. Thomas idømte
Straf, idet han indstillede, at den Arrestanten James Ross af St. Tho
mas ved Høiesterets Dom af 27de August 1861 for Efterskriven af an
den Mands Haand idøm te Straf af Forbedringshusarbeide i 3 Aar ned
sættes til det halve.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Sluttelig refererede Finantsministeren [Fenger] 2 allerunderda
nigste Forestillinger, hvorved resp. følgende tvende Lovudkast fore
lægges:
1) Udkast til Lov angaaende Skibsfart og Handel paa St. Thomas.
2) Udkast til Lov om Afdragsrettens Ophævelse i de dansk-vestindi
ske Besiddelser.
Conferencen tiltraadte Finantsministerens Indstillinger om, at
disse to Lovudkast med tilhørende Motiver og Bilag maa forelægges
for Rigsraadet i dets forestaaende Samling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Livsstrafs Eftergivelse for A. Svendsen, idet han
indstillede, at den Andreas Svendsen ved Høiesterets Dom af 28de
f.M. for begaaet Voldtægt efter Lovens 6-13-16 idømte Livsstraf aller
naadigst maa eftergives ham, mod at han hensættes til Tugthusar
beide i 12 Aar.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Livsstrafs Eftergivelse for A. Andersen, hvori
indstilles, at den Anders Andersen af Viby ved Høiesterets Dom af
27de f.M. for Blodskam i Henhold til danske Lov 6-13-14, lste Membrum, tilfundne Livsstraf allernaadigst maa eftergives ham, imod at
han hensættes til Forbedringshusarbeide i 1 Aar.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Fuldbyrdelse af den Arrestanten L. Gabrielsen
35*
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ifundne Livsstraf, hvori indstilles, at den Arrestanten Lars Gabriel
sen ved Høiesterets Dom af 27de f.M. ifundne Livsstraf maa fuldbyr
des, dog uden at hans Hoved sættes paa Stage.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om Bevilling for Kobbersmed Lange og Hustru til at adop
tere H. V. Møller, hvori indstilles, at det allernaadigst maa tillades
Kobbersmed David Julius Lange og Hustru Ane Kathrine, født Jensen,
her af Staden at adoptere en af nu afdøde Augusta Sophie Krebs paa
den Kgl. Fødselsstiftelse den 30te September 1859 født og sammesteds
den Ilte October s.A. døbt uægte Søn Heinrich Vilhelm Møller, saa
ledes at denne bærer deres Navn og tager Arv efter dem, dog at Arven
efter Adoptivmoderen ikke overstiger, hvad hun efter den gjældende
Lovgivning ved en testamentarisk Disposition gyldig kunde tillægge
det nævnte Barn.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om Tilladelse for Snedkermester Casse til at indgaa nyt
Ægteskab m.m., hvori indstilles, at det maatte behage Deres Majestæt
allernaadigst at meddele Snedkermester Severin Johan Frederik Ben
dix Casse af Slagelse, hvis Ægteskab med Bolette Elise, født Jensen,
ved allerhøieste Bevilling af 9de August 1853 er blevet aldeles ophæ
vet, Tilladelse til at indgaa nyt Ægteskab, navnlig med Sidse Marie
Johansdatter, med hvem han har forset sig.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om Strafformildelse for forhenværende Spindeassistent O.
P. Olsen, hvori indstilles, at det allernaadigst maatte behage Deres
Majestæt at eftergive forhenværende Spindeassistent ved Straffean
stalten paa Christianshavn Ole Peter Olsen den ham ved Høiesterets
Dom af 16de October f.A. for at have solgt endcl til ham pantsat
Sølvtøi, efterat han havde fattet Mistanke om, at det var ulovligt er
hvervet, i Analogi af Frd. Ilte April 1840 § 22 idømte Straf af Fæng
sel paa Vand og Brød i 2 Gange 4 Dage, mod at han til Kjøben
havns Fattigvæsens Hovedkasse erlægger en Mulkt af 20 Rd.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling, hvorved Udkast til Justitsministeriets Budget for Finants-
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aaret 1862/63 forelægges til allerhøieste Approbation, idet han indstil
lede, at det allernaadigst maa bifaldes, at forbemeldte Udkast og For
slag maa for Justitsministeriets Vedkommende lægges til Grund for
det Forslag til Finantslov for Aaret 1862/63, som bliver at forelægge
den den 5te October d.A. sammentrædende Rigsdag.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede 10 allerunderdanigste Forestil
linger, hvorved resp. følgende 10 Lovudkast forelægges:
1) Udkast til Lov angaaende nærmere Bestemmelser med Hensyn til
Forbedringshusstraffen for qvindelige Forbrydere.
2) Udkast til Lov angaaende Indretningen af en Straffeanstalt paa
Christianshavn for qvindelige Forbrydere og Ombygningen af det
derværende Tugt- og Forbedringshus for Mandsfanger.
3) Udkast til Lov angaaende Forandring i Lov af 13de Septbr. 1855
om Adgang for danske Skibsførere til at forhyre fremmede Sø
folk.
4) Udkast til Lov om Pension for Forstanderen for Opdragelsesan
stalten paa Flakkebjerg Christen Christensen Møller, Dannebrogs
mand og Ridder af Dannebrogen, og hans eventuelle Enke.
5) Udkast til Lov angaaende en Omordning af Landsover- samt Hofog Stadsrettens Skiftecommission.
6) Udkast til Lov om extraordinært Alderstillæg for Birkedommer
og Skriver i Amager Birk, Cancelliraad (Petersen, Ridder af Dan
nebrogen.
7) Udkast til Lov angaaende forskjellige Forandringer i den gjældende Lovgivning om Reisepas.
8) Udkast til Lov om at Embedet som Herredsfoged i Sunds og
Gudme Herreder samt Birkedommer og Skriver i Lehns Birk fra
1ste April 1862 vil være at lønne med fast Gage m.v.
9) Udkast til Lov om Vederlag for Contoirudgifter til Retsbetjentog Magistrats-Embeder.
10) Udkast til Lov om Benyttelsen af Firmaer samt af Fuldmagter
til at underskrive per procura m.m.
Conferencen tiltraadte Justitsministerens Indstillinger om, at
disse 10 Lovudkast allernaadigst maa approberes til Forelæggelse for
den nu sammentrædende Rigsdag.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Forelæggelse af foreløbig Lov af 10de Mai d.A.
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angaaende Forandring i Lov af 13de September 1855 om Adgang for
danske Skibsførere til at forhyre fremmede Søfolk.
Conferencen tiltraadte Justitsministerens Indstilling om, at be
meldte foreløbige Lov maa forelægges den nu sammentrædende Rigs
dag.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Jurisdictionsforandring i Vedsted By, idet han
indstillede, at der til Iværksættelsen af det ved Indenrigsministeriets
Skrivelse af 8de Juni d.A. approberede Magelæg af nogle til H. Møllers
riberhuseske Gaard Matr. No. 3 a i Vedsted og Møller Fogs haderslevhuseske Gaard sammesteds hørende Jorder fornødne Jurisdictionsomlægning allernaadigst maa blive approberet.
Conferencen tiltraadte denne Henstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Frafaldelse af Tiltale imod Laurentine Frederikke
Lind, hvori indstilles, at det maatte behage Deres Majestæt allernaa
digst at bifalde, at Tiltale frafaldes imod Laurentine Frederikke Lind
af Odense for tvende af hende hos Farver Carl Jensen og Vinhandler
Jensen sammesteds begaaede Tyveri af resp. en Sølvteske og et Uhr,
imod at der til Politiprotokollen gives hende en alvorlig Paamindelse,
samt imod, at det indskjærpes hendes Forældre at have et nøiagtigt
Tilsyn med hendes Forhold.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Benaadning for Forbedringshusfangen N. C. Sand,
hvori indstilles, at Forbedringshusfange i Straffeanstalten paa Chri
stianshavn Niels Christian eller Christensen Sand, der ved Kjøben
havns Criminal- og Politirets Dom af 14de Februar 1857, i Medfør af
Frd. Ilte April 1840 § 79 cfr. § 76 og §§ 41, 25 og 22 cfr. tillige
§ 19 samt Frd. 21de August 1829 § 3 er anset med Straf af For
bedringshusarbeide i 5 Aar, allernaadigst maa løslades af Straffean
stalten.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Sluttelig refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderda
nigst Forestilling om Benaadning for forskjellige i Straffeanstalterne
hensiddende Fanger, hvori indstilles:
I. a. At Forbedringshusfangerne i Kjøbenhavns Tugt- Rasp- og For
bedringshus Bodil Hansdatter, Jens Hansen Braaby, Jørgen Ras-
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müssen eller Krøyer, Christiane Pedersdatter eller Møller, Ane
Kirstine Larsdatter og Ane Abelone Flitner allernaadigst maa
forundes Friheden, dog at det inden Løsladelsen tilkjendegives
dem, at de, saafremt de paany gjøre dem skyldige i nogen For
brydelse, dog med Undtagelse af Betleri og Løsgjængeri, som
ikke medfører større Straf, eller oftere overtræde de Regler,
som Politiet, for at sikkre sig deres ordentlige Forhold, finder
sig foranlediget til at foreskrive, uden videre Dom ville blive
gjenindsatte: førstnævnte til Forbedringshusarbeide paa Deres
Majestæts Naade og de øvrige til Tugthusarbeide paa Livstid;
°g
b. At der allernaadigst maa forundes uærlig Rasphusfange i be
meldte Straffeanstalt Mathias Friederich Hammer Opreisning
paa Æren.
II. At Forbedringshusfange i Viborg Tugt- og Forbedringshus Bo
dil Anthonsdatter allernaadigst maa forundes Friheden, dog at
det inden Løsladelsen tilkjendegives hende, at hun, saafremt
hun paany maatte gjøre sig skyldig i nogen Forbrydelse, dog
med Undtagelse af Betleri og Løsgjængeri, der ei medfører
større Straf, eller oftere maatte overtræde de Regler, som Po
litiet, for at sikkre sig hendes ordentlige Forhold, finder sig
foranlediget til at foreskrive, uden videre Dom vil blive gjenindsat til Tugthusarbeide paa Livstid.
III. a. At Forbedringshusfangerne i Odense Straffeanstalt Ane Marie
Nissen Bruun, Johanne Marie Andersdatter og Ane Vita Mads
datter allernaadigst maa forundes Friheden, dog at det inden
Løsladelsen tilkjendegives de 2 sidstnævnte, at de, saafremt de
paany maatte gjøre sig skyldige i nogen Forbrydelse, Betleri
og Løsgjængeri undtagne, der ikke medfører høiere Straf, eller
de oftere maatte overtræde de Regler, som Politiet, for at sikkre
sig deres ordentlige Forhold, finder sig foranlediget til at fore
skrive, uden videre Dom ville blive gjenindsatte: Johanne Ma
rie Andersdatter til Tugthusarbeide paa Livstid og Ane Vita
Madsdatter til Forbedringshusarbeide paa Deres Majestæts
Naade, samt
b. At den i samme Straffeanstalt hensiddende Fange Niels Blicher,
der ved Høiesterets Dom af 5te October 1859 for 3die Gang be
gaaet Tyveri, i Henhold til Frd. Ilte April 1840 §§ 20 og 15,
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er anset med Straf af Forbedringshusarbeide i 4 Aar, allernaa
digst maa løslades af Straffeanstalten.
IV. a. At Forbedringshusfange i Horsens Straffeanstalt Christen Chri
stensen Grandgaard og Tugthusfangerne i bemeldte Straffean
stalt Niels Christensen Lassen eller Larsen, Johan Johansen,
Johan Dahlmann, Peder Pedersen Uggeløse og Jens Andersen
Hjadstrup allernaadigst maa forundes Friheden, dog at det in
den Løsladelsen tilkjendegives de tvende førstnævnte samt Pe
der Pedersen Uggeløse, at de, saafremt de paany maatte gjøre
sig skyldige i nogen Forbrydelse, Betleri og Løsgjængeri und
tagen, der ei medfører større Straf, eller de oftere maatte over
træde de Regler, som Politiet, for at sikkre sig deres ordent
lige Forhold, finder sig foranlediget til at foreskrive, uden vi
dere Dom ville blive gjenindsatte til Tugthusarbeide paa Livs
tid; og
b. At Tugthusfangerne i fornævnte Straffeanstalt Hans Rasmus
Hansen eller Lauritsen, Rasmus Pedersen Løytofte og Andreas
Genius Ibsen allernaadigst maa eftergives den resterende Del
af deres Straffetid, mod at de strax forlade Landet, og at de,
saafremt de paany indfinde sig heri Riget, uden videre Dom
indsættes til Tugthusarbeide i ligesaa lang Tid, som der nu
staar tilbage af de dem idømte Straffe af resp. 10, 10 og 12
Aars Tugthusarbeide.
V. At den i Vridsløse Forbedringshus hensiddende Fange Phi
lip Harald Landsperg, der ved Kjøbenhavns Criminal- og Politi
rets Dom af 24de Januar f.A. i Medfør af Frd. Ilte April 1840
§ 76 cfr. § 69 er anset med Straf af Forbedringshusarbeide
i 3 Aar, allernaadigst maa løslades af Straffeanstalten.
Conferencen tiltraadte samtlige disse Indstillinger.
Indenrigsministeren [Lehmann] refererede en allerunderdanigst
Forestilling om Eneret for Fabrikant A. J. Schmidt, hvori indstilles,
at det maatte behage Deres Majestæt allernaadigst at forunde Fabri
kant Anthon Julius Schmidt her af Staden 5 Aars Eneret til i det dan
ske Monarki, med Undtagelse af Bilandene Island og Færøerne samt
de danske Colonier, at forfærdige og lade forfærdige Byge- og Vadskeapparater af den af ham angivne Construction.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Indenrigsministeren [Lehmann] refererede en allerunderdanigst
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Forestilling om Eneret for C. A. Roswall, hvori indstilles, at det
maatte behage Deres Majestæt allernaadigst at forunde C. A. Roswall
af Stockholm 5 Aars Eneret til i det danske Monarki, med Undta
gelse af Bilandene Island og Færøerne samt de danske Colonier, at
forfærdige og lade forfærdige Brændehugnings- og Kløvningsmaskiner
af den af ham angivne Construction.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Sluttelig refererede Indenrigsministeren [Lehmann] 13 allerunder
danigste Forestillinger, hvorved resp. følgende 13 Lovudkast forelæg
ges:
1) Udkast til Lov angaaende Indskrænkning i Adgangen til at bort
tage Sten, Ler, Sand, Grus og deslige fra Forstranden.
2) Udkast til Lov angaaende Ophævelsen af den til Gaarden Matr.
No. 120 i Stege knyttede Eneret til Farveri for Møns Indbyggere.
3) Udkast til Lov angaaende Tilførsel i Registrene over Skjøde- og
Panteprotokollerne om Størrelsen af de faste Eiendomme paahvi
lende Tiendebyrder m.v.
4) Udkast til Lov angaaende en for Kjøbstad og Land fælleds over
ordnet communal Bestyrelse m.v.
5) Udkast til Lov angaaende Anvisning af Qvarterer med Enmandssenge til det i Garnisonsbyerne indqvarterede Mandskab.
6) Udkast til Lov angaaende de communale Valg i Frederiksberg,
Frederiksværk, Silkeborg, Løgstør og Nørre Sundby.
7) Udkast til Lov om Fuldførelsen af Havnen ved Frederikshavn.
8) Udkast til Lov om Anlæg af Sporveie og Benyttelse af Locomotiver uden Anbringelse af Spor.
9) Udkast til Lov om Forandring i Loven af 31te Marts 1860 om
Lønninger for de i Kongerigets Ministerier ansatte Embedsmænd.
10) Udkast til Lov angaaende Forandstaltninger til Husdyr- og især
Hesteavlens Fremme.
11) Udkast til Lov indeholdende nogle Forandringer i § 2 i Loven
af 26de Marts 1852 angaaende Redningsvæsenet paa de danske
Kyster.
12) Udkast til Lov angaaende Forandringer i Bygningsafgiften m.v.
af Lofts- og Kjelderrum i Staden Kjøbenhavn og dens udenbys
Qvarterer.
13) Udkast til Lov om Fritagelse for Brug af stemplet Papir til de
Obligationer, som af det sjællandske Jernbaneselskab udstedes
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for et Prioritetslaan, der agtes optaget i Anledning af Anlæget
af en Jernbane mellem Kjøbenhavn og Helsingør, samt til Trans
porter af disse Obligationer.
Conferencen tiltraadte Indenrigsministerens Indstillinger om, at
disse 13 Lovudkast allernaadigst maa approberes til Forelæggelse for
den nu sammentrædende Rigsdag.
Videre refererede Indenrigsministeren [Lehmann] en allerunder
danigst Forestilling, hvorved Udkast til Indenrigsministeriets Budget
for Finantsaaret 1862/63 forelægges til allerhøiest Approbation, idet
han indstillede, at det allernaadigst maa bifaldes, at forbemeldte Ud
kast og Forslag maa for Indenrigsministeriets Vedkommende lægges
til Grund for det Forslag til Finantsloven for Aaret 1862/63, som bli
ver at forelægge den nu sammentrædende Rigsdag.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Endnu refererede Indenrigsministeren [Lehmann] en allerunder
danigst Forestilling, hvorved forelægges Forslag til Kongerigets Finantslov for 1862-63.
Conferencen tiltraadte Indenrigsministerens Indstilling om, at
dette Lovforslag maa allernaadigst approberes til Forelæggelse for
den nu sammentrædende Rigsdag.
Da Intet videre var at forhandle, blev Conferencen derpaa hævet
af Conseilspræsidenten [Hall].
J. Liebe,

I Overensstemmelse med Forfatningsloven af 2den October 1855
§ 15 er Protokollen over forestaaende Ministerconference bleven Hans
Majestæt Kongen allerunderdanigst forelagt af Conseilspræsidenten
[Hall] den 4de October 1861 paa Christiansborg Slot, og efterat Pro
tokollen var bleven forelæst af Statssekretæren [Liebe], der ved den
Leilighed var nærværende, behagede det Allerhøistsamme allernaadigst
at bifalde samtlige Conferencens Indstillinger og derhos at forsyne
den af Ministrene contrasignerede Beslutning angaaende Afholdelsen
af trende Udgiftsposter, der ikke ere bevilgede ved Normalbudgettet
og de sig dertil sluttende Tillægslove, med Sin allerhøieste Under
skrift.
Hvorom Hans Majestæt derefter allerhøist befalede undertegnede
Statssekretær at gjøre nærværende Tilførsel til Protokollen.

J. Liebe.
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Ministerkonferencen mandag d. 28. oktober 1861.
Aar 1861, Mandagen den 28de October, blev i Henhold til Forfat
ningsloven af 2den October 1855 § 15 afholdt en Ministerconference
under Forsæde af Conseilspræsidenten.
Samtlige Ministre vare tilstede. Protokollen førtes af Statssekre
tæren. Conseilspræsidenten [Hall] bemærkede, at den Sag, i Anled
ning af hvilken han, efter Finantsministerens Begjæring, havde be
rammet nærværende Ministerconferences Afholdelse, angik, som Mini
strene bekjendt, Spørgsmaalet om extraordinært, udenfor hvad der er
bevilget ved Normalbudgettet og de sig dertil sluttende Tillægslove,
at stille nogle Pengebeløb til Raadighed for Marineministeriet og for
Krigsministeriet. Han skulde derfor nu anmode Finantsministeren om
at udtale sig over Sagen, først forsaavidt Pengebevillingen til Marine
ministeriet angik.
Finantsministeren [Fenger] afgav derefter til Protokollen føl
gende motiverede Votum:
Resultatet af den Bevægelse, der fortiden finder Sted i Tydskland
for at tilveiebringe en Flaade, er vel endnu uvist; men hvad der med
en overveiende Grad af Sandsynlighed tør forudsættes, er, at den
preussiske Marinebestyrelse vil benytte Stemningen og gribe Ledig
heden til dels ved de Midler, der rimeligvis paa Grund af hin Bevæ
gelse ville blive stillede til dens Raadighed, dels ved egne ordinære
eller extraordinære Midler at forøge dette Lands Søforsvar med et
Antal Kanonbaade, som, føiet til den Styrke, det alt er i Besiddelse
af, maa befrygtes at ville gjøre det vanskeligt for den danske Marine
at vedligeholde sit Overherredømme paa Søen med de Midler, den nu
har til sin Raadighed, og ialtfald vil nøde den til at opbyde sin hele
Styrke, saa at der intet bliver i Reserve for paakommende Tilfælde.
Denne Betragtning har saameget stærkere maattet paatrænge sig Ma
rineministeren og, som jeg maa formode, samtlige hans Colleger, som
vor Flaade lider af den i Marineministerens allerunderdanigste Ind
beretning af 31te Juli d.A. fremhævede meget beklagelige Mangel, at
flere af vore største og kraftigste Skibe mangle Dampkraft.
I Følelsen af, at det herefter maatte anses i høieste Grad magtpaaliggende at forstærke vor Flaade og paa en saadan Maade, at vi
allerede til næste Foraar kunne byde over en større Styrke af Damp-
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fartøier, end dem, vi i dette Øieblik disponerer over, har Marinemini
steren confereret med flere af Marinens dygtigste Officerer og Fagmænd, og de have enstemmigen med ham udtalt sig for, at man bør
søge at forskaffe sig fra England nogle Stykker Jern-Skrue-Kanonbaade, hvis Egenskaber bør være Sødygtighed, mutigst Styrke mod
Skud og Armering med nogle Stykker svært Skyts. Med Hensyn til
Antallet har det vel af Marineministeren og de af ham tilkaldte Tillidsmænd været forment, at jo flere, der anskaffedes, desto bedre
vilde det være i militær Henseende, ligesom det maaske ogsaa vilde
være det i politisk, men Marineministeren har imidlertid af Hensyn til
de dermed forbundne betydelige Omkostninger troet ikkun at burde
henvende sig til Finantsministeriet med Anmodning om, at der kunde
blive stillet de nødvendige pengemidler til Disposition, som behøves
til en Bestilling af to Stykker saadanne Jern-Kanonbaade, hvis An
skaffelse formenes, efter hvad der kan skjønnes, sandsynligvis at ville
medføre en Udgift af 2 X 20.000 £ eller c. 360.000 Rd.
Denne Sag har allerede tidligere været forhandlet mellem os, og
jeg tror, at vi alle ere enige i, at vi vilde paatage os et langt større
Ansvar ved i dette Øieblik ikke at foretage, hvad der staar i vor Magt
til Flaadens Udvikling og Forstærkelse, end ved at tilraade Hans Ma
jestæt Kongen at gjøre Brug af den Regjeringen ved § 54 i Forfat
ningsloven af 2den October 1855 givne extraordinære Bemyndigelse.
Hvorledes vor politiske Stilling vil blive til Foraaret, kan neppe endnu
med nogen Grad af Sandsynlighed beregnes; Muligheden er i hvert
Fald tilstede for, at vi ville blive nødsagede til at møde en Fjende,
ligeoverfor hvem vor Overmagt tilsøs netop er af yderste Vigtighed;
men der er paa den anden Side, som jeg tillod mig før at antyde,
desværre ogsaa en Mulighed for, at det vil kunne falde os vanskeligt
at hævde denne Overmagt. Ligeoverfor disse Muligheder tror jeg, det
er vor Pligt at arbeide saameget, som Forholdene tillade det, hen til
at vor Flaade til Foraaret, om Nødvendigheden paabyder det, kan
slikke i Søen med en saadan Styrke, at den, med nogen rimelig Udsigt
til at reussere, kan overtage det for de mødende Eventualiteter saa
betydningsfulde Hverv, der vil være den anvist. Jeg nærer heller in
gen Tvivl om, at Rigsraadet, saafremt Sagen kunde være blevcn det
forelagt, i Erkjendelse af Rigtigheden af de Betragtninger, der ere
bievne gjorte gjældende, ikke vilde have nægtet sit Samtykke til de
paagjældende Anskaffelser. Naar man imidlertid skal kunne vente at
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have de nævnte Baade tilstede her i April Maaned, og et senere Tids
punkt bør man formentlig ikke se hen til, naar man vil kunne haabe
Hensigten opnaaet, vil det være nødvendigt strax at skride til Bestil
lingen, og der staar da for Øieblikket, idet Rigsraadet først træder
sammen i Slutningen af Januar Maaned, ingen anden Vei aaben end
at gjøre Brug af Forfatningslovens § 54. Idet jeg derfor maa stemme
for, at saadant sker, skal jeg bemærke, at dog ikke hele den for
nævnte Sum kan ventes at ville falde indeværende Finantsaar til Last,
men dette vil kun komme til at bære de Beløb, som det contractmæssigt maatte blive bestemt at skulle udbetales i de lilbagestaaende
Maaneder af dette Finantsaar, og disse Beløb har Marineministeren
anslaaet at ville udgjøre 2/a af hele Summen eller c. 240.000 Rd. Det
er saaledes det sidstnævnte Beløb, om hvis extraordinære Udredelse
der er Spørgsmaal.
Ved Siden af den af mig nu omtalte Anskaffelse af tvende Skruekanonbaade har Marineministeren anset det af yderste Vigtighed at
udvide Orlogsværftets Virksomhed ved at forøge Arbejdskraften be
tydeligt. Den Sum, som ved allerhøieste Resolution af 27de April d.A.
i Henhold til § 54 i Forfatningsloven af 2den October 1855 bevilgedes
til forøget Arbeidskraft paa Værftet, var beregnet paa at udstrække
Værftets extraordinære Bedrift til ultimo August. Fra dette Tids
punkt er Værftet alene blevet drevet ved de ordinære Midler og det
faste Mandskab. Men for at faa den størst mulige Styrke disponibel
til Foraaret, anser Marineministeren det nødvendigt at drive Skibs
byggeriet med større Kraft, nemlig at stræbe hen til Fuldførelsen af
Fregatten Jylland og Corvetten Dagmar samt den paa Stapel slaaende
Skrue-Skonnert, ligesom han anser det ønskeligt og økonomisk rig
tigst at sætte en ny Skrue-Skonnert af samme Tegning paa Stapelen,
da Maskinerne til dette Fartøi ville kunne fabrikeres samtidigt med
de alt nu bestilte til det tidligere nævnte; endelig formener han, at
den store Fregat, som er i Bygning, ikke bør forsømmes, men fort
sættes med saa megen Kraft, som de fornævnte Arbeider levne der
til. Ogsaa herom har han raadført sig med de før omtalte Officerer
og Fagmænd, og de have alle samstemmet med ham i at tilraade, at
der arbeides med saamegen Kraft som muligt paa Værftet. Han har
derefter for Finantsministeriet udtalt Ønsket om, al der anvises c.
60.000 Rd. til extraordinær Arbeidskraft ved Værftet.
De Hensyn, jeg før tillod mig at fremhæve, maa ogsaa bevirke,
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at jeg maa anse det magtpaaliggende, at der kraftigt arbeides paa
Værftet, og at der hermed strax tages fat; men dette bevirker da
ogsaa, at jeg heller ikke herved kan tilraade at oppebie Rigsraadets
Sammenkomst og det Tidspunkt, da en Bevilling fra samme kunde
foreligge, og jeg maa derfor med Hensyn til dette Punkt ligeledes
stemme for, at det fornævnte Beløb af 60.000 Rd. extraordinært, i
Henhold til § 54 i Forfatningsloven af 2den October 1855, stilles til
Marinens Disposition til en Udvidelse af Arbeidskraften ved Orlogsværftet.
Til yderligere Forklaring af den nysnævnte Sums Forhold til de
Arbeider, som jeg før specielt fremhævede, skal jeg tilføie, at Marine
ministeren har meddelt mig, at han tilsigter at optage Omkostnin
gerne ved Maskinerne til den nye Skrue-Skonnert paa Tillægsbevil
lingsloven for næste Biennium tilligemed det fornødne Beløb til Ma
skinerne til den store Fregat, medens det til Betalingen af den alt i
Bygning værende Skrue-Skonnerts Maskiner medgaaende Beløb agtes
dækket af Normalbudgettets Sum.
Jeg tror endnu herved ikke at burde lade et Punkt uberørt, som
ogsaa tidligere har været bragt paa Bane under vore Overveielser, og
som jeg særlig maa føle mig kaldet til at fremdrage netop i Henhold
til, hvad der under disse tidligere Forhandlinger har fundet Sted. Det
er Spørgsmaalet om, hvorvidt man enten istedetfor eller ved Siden af
Indkjøbet af de fornævnte tvende Kanonbaade burde arbeide hen til
at søge nogle af vore bedste større Seilskibe forsynede med Damp
kraft. Marineministeren har meddelt mig, at han efter den nøieste
Overveielse er kommen til den Overbevisning, at dette ikke bør ske
under de nærværende Forhold, og at denne Mening deles af de Mænd
af Marinen, som han, efter hvad jeg har bemærket, har raadslaaet
med. Han har navnlig fremhævet, at de Skibe, hvorom der i saa Hen
seende kunde være Tale, nemlig Linieskibet Dannebrog og Fregatten
Tordenskjold, ere vore bedste og kraftigste Seilskibe og som saadanne
dog under de forhaandenværende Forhold kunne gjøre deres Nytte,
om det end maa erkjendes, at denne ved deres Mangel paa Damp
kraft er indskrænket. Han har derhos bemærket, at man selv med
den største Anstrengelse og uden at sky nogensomhelst Pengeopoffrelse ikke vilde kunne faa det paagjældende Arbeide udført i kortere
tid end 12 à 15 Maaneder, og man maatte saaledes undvære disse
Skibe saa længe og havde intet at stille istedetfor dem, hvortil kom-
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mer, at et saadant Arbeides Udførelse herhjemme vilde optage vore
tvende Dokker for en lang Tid, hvad der med en eventuel Krig for
Øie vilde være aldeles uforsvarlig. Marineministeren har derhos frem
hævet i Correspondancen med Finantsministeriet, at det efter den
Udvikling, Skibsbyggeriet i den allerseneste Tid har taget, synes, at
man aldeles vil frafalde alt Skibsbyggeri til Orlogsbrug af Træ og gaa
over til udelukkende at bygge af Jern. Han mener, at det herefter
turde blive et Spørgsmaal, om man overhovedet bør anvende en saa
stor Sum paa at omdanne hine Skibe, som dog altid ville blive min
dre fuldkomne Krigsdampskibe. Hertil kræves en Undersøgelse og et
Forarbeide, som er paabegyndt, men som, ide tmindste da Marinemi
nisteren meddelte mig sin Anskuelse, ikke var færdigt, og at afgjøre
Sagen forinden saadanne Betænkninger og Forarbeider fra sagkyndige
Mænds Hænder foreligge, har han ikke troet at turde paatage sig An
svaret for.
Ligeoverfor denne Udtalelse vil det være klart, at jeg som Finantsminister har troet at burde slutte mig til den fra Marinens Side fore
slaaede og attraaede Retning for vort Søværns Complettering, idet
Bedømmelsen af de herved i Betragtning kommende Forhold selvfølge
lig ligger udenfor det mig allernaadigst anbetroede Ministeriums Res
sort. Som Følge heraf, og idet jeg derhos overhovedet ikke har kunnet
undlade at erkjende Vægten af de Betragtninger, som Marineministe
ren saaledes har gjort gjældende, er det, at jeg har stemt for, at de
Beløb, som det foreslaas extraordinært at stille til Raadighed, forbe
holdes den Anvendelse, som jeg har angivet.
Idet jeg saaledes stemmer for, at der i Henhold til den Regje
ringen ved § 54 i Forfatningsloven af 2den October 1855 givne Be
myndigelse til under særdeles paatrængende Omstændigheder, naar
Rigsraadet ikke er samlet, at beslutte Afholdelsen af Udgifter, som
ikke ere bevilgede ved de finantsielle Love, i indeværende Finantsaar
stilles et yderligere Beløb af 300.000 Rd. til Marineministeriets Dispo
sition som Tilskud til sammes Budgetconto I. B. b. »Materialanskaffelser og Arbeidskraft udenfor det faste Mandskab«, skal jeg endnu, i
Overensstemmelse med hvad jeg har bemærket ved den i lignende An
ledning den 24de April d.A. afholdte Ministerconference, afgive mit
Votum derhen, at dette Beløb udredes af Monarkiets Reservefond.
Marineministeren [Bille] skulde, idet han ikke kunde andet end
fuldkommen samstemme med Finantsministerens Votum, kun be-
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mærke, at efter hans Skjøn kan der være to Maal at se hen paa, naar
Spørgsmaalet er om, hvilke Skibe der skulle bygges for Marinen. Det
ene Maal er det, hvorved vor Flaades hele Fremtid haves for Øie; her
bliver Hensynet paa Bygningen af Jernskibe det stærkere og det, der
især maa haves i Sigte. Det andet Maal er at kunne sættes istand til
at møde til næste Aar vor Fiende paa Søen, hvilket kan nøde os til
at afvige fra hint første Maal. I saa Henseende troede da Marinemi
nisteren, uden forresten at nægte Jernskibenes Superioritet, at vi med
den Fjende for Øie, som vi ville faa at giøre med, godt kunne lade os
nøie med at bygge af Træ, der er ogsaa paa Holmen et betydeligt
Forraad af Træ til Skibsbygning, og vi have desuden dygtige Arbei
dere til den Slags Bygning, medens vi ingen have, der er dygtige i at
bygge af Jern. Han skulde være af den Mening, at der skal bygges
en kraftig Corvet af Træ, men han vilde forøvrigt fortiden lade dette
Spørgsmaal staa hen. Han var dernæst meget tilbøielig til at lade den
nye Fregat gjøre færdig uden Jernbeklædning; og hvad endelig angik
Linieskibet Dannebrog, da ønskede han at udsætte at tage Bestem
melse med Hensyn til Spørgsmaalet om sammes Omdannelse, indtil
den Marineofficer, der for Øieblikket er sendt til England, kommer
hjem derfra.
Indenrigsministeren [Lehmann] bemærkede, at han ansaa de af
Marineministeren foreslaaede Foranstaltninger, til hvilke der begjærtes det af Finantsministeren ommeldte extraordinære Beløb af 300.000
Rd., lige nødvendige, hvad enten deres Øiemed er at afværge eller at
møde en eventuel Krig, og han stemmede derfor for, at det nævnte
Beløb stilles til Marineministerens Raadighed.
Samtlige øvrige Ministre tiltraadte derefter, hver for sig, Finans
ministerens Votum.
Hvad dernæst angik Spørgsmaalet om en extraordinær Pengebe
villing til Krigsministeriet, da afgav Finantsministeren [Fenger] til
Protokollen følgende motiverede Votum:
Det vil være i Erindring, at det i en den 24de April d.A. afholdt
Ministerconference besluttedes at andrage hos Hans Majestæt Kongen
om, at der i Henhold til den Regjeringen ved § 54 i Monarkiets For
fatningslov af 2den October 1855 givne extraordinære Bemyndigelse
maatte blandt andre Summer ogsaa stilles 650.000 Rd. til Krigsmini
sterens Disposition som et overordentligt Tilskud til Landmilitæreta-
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tens Budgetconto for indeværende Finantsaar til »nye Bygninger«,
hvilken Indstilling det derefter behagede Hans Majestæt under 27de
s.M. allernaadigst at bifalde. Det vil ligeledes være i Erindring, at den
nævnte Sum bestemtes til at dække Udgifterne til en provisorisk Be
fæstning af Stillingerne paa Halvøen, Dannevirkestillingen, Dybbøl og
Fredericia. Jeg maa ligeledes tilbagekalde i Erindringen, at jeg ved at
afgive min Stemme for denne extraordinære Credit antydede, at den
begjærte Sum væsentligen støttede sig paa et kun foreløbigt Overslag,
og at dette maatte være Tilfældet, behøver jeg neppe nærmere at
godtgjøre, naar jeg viser hen til, at de Omstændigheder, som i Be
gyndelsen af Aaret foranledigede til at sætte de paagjældende Anlæg
iværk, vare af en saadan Charakter, at de tvang Krigsbestyrelsen til
at lade Planaffattelsen og Udførelsen saavidt muligt gaa Haand i
Haand, saa at der ikke levnedes Tid til den omhyggelige Udarbeidelse af Planer og Overslag, som ellers bør gaa forud for deslige Ar
beider. Naar imidlertid nu henses til, hvad der er udført, maa det for
menes, at der dog mellem hine Overslag og de virkelig medgaaende
Udgifter er en saa stor Overensstemmelse, som med Billighed har
kunnet forlanges. Jeg skal i saa Henseende tillade mig at bemærke
Følgende :
Ingenieurcorpsets oprindelige summariske Overslag lød paa føl
gende Udgift for selve Befæstningsarbeiderne:

Dannevirkestillingen ............................. 274.000Rd.
Dybbølstillingen ..................................
83,000 Fredericia .............................................. 184.000 Redskaber og Administration..
52.000
tilsammen 593.000 Rd.
og i Expropriationsudgifter......
80.000
-

ialt

673.000 Rd.

Heraf stilledes, som nævnt, imidlertid kun 650.000 Rd. til Dispo
sition, idet man haabedc muligen at kunne holde Udgifterne indenfor
denne Grændse.
Efter en summarisk Opgjørelse kunne ifølge Ingenieurcorpsets
Indberetning til Krigsministeriet de allerede medgaaede eller, efter
indgaaede Forpligtelser, i Udsigt staaende Udgifter anslaas til:
36
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Dannevirkestillingen .................................................
Dybbølstillingen ..........................................................
Fredericia ....................................................................
Redskaber og Administration....................................

311.000
84.000
144.000
53.000

Rd.
-

tilsammen 592.000 Rd.
Hertil kommer imidlertid :
til Foranstaltninger foranledigede ved Oversvømmelser
nes Opstemning, der overhovedet har været forbundet
med særlige Vanskeligheder..........................................
og til Foranstaltninger ved Hegning, Retablering af Veie
o. desl................................................................................

5.000 -

3.000 -

ialt 600.000 Rd.

der saaledes dog endnu, selv med Tillæg af de sidstnævnte tvende i
det oprindelige Overslag ikke optagne Poster, ville ses at stemme ret
godt med bemeldte Overslag. Da man imidlertid maa være betænkt
paa at træffe saadanne Foranstaltninger, at en Overgang til normal
Fredstilstand er forberedt, hvortil der, da hint Overslag udarbeidedes,
ikke var nogen Opfordring til at tage Hensyn, maa der endnu paa
regnes i indeværende Finantsperiode at medgaa et Beløb af c. 24.700
Rd. til Veies Retablering, Istandsættelser og andre Foranstaltninger
ved Dæmninger og Sluser til en fuldstændig Afledning af Oversvøm
melserne, Værkernes Hegning paa enkelte Steder, Magasinering af
Tømmer og Redskaber m.m.
Der tilbagestaar vistnok endnu en stor Del Arbeider, som det kunde
være i høi Grad ønskeligt snarest at se udførte, idet det vil være af
Vigtighed at have dem fuldførte, saafremt en Krig maatte udbryde
til Foraaret, saameget mere som man efter dennes Indtræden ikke tør
have noget Haab om at faa dem udførte, førend fredelige Forhold
atter indtræde. Ingenieurcorpset har for de 3 paagjældende Stillin
gers Vedkommende tilsammen anslaaet dem til 117.000 Rd. Da disse
Foranstaltninger imidlertid kun kunne træffes, forsaavidt de andre
vigtigere Arbeider maatte levne Tid dertil, og da det herefter er høist
uvist, om de overhovedet, selv om det fornævnte Beløb stilledes til
Disposition, vilde komme til Udførelse i indeværende Finantsaar, har
jeg troet, at man idetmindste foreløbigen maatte kunne afse fra dem
og indskrænke sig til at stille et ringe Beløb, navnlig 27.000 Rd. til
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Disposition for dermed at bestride de mest presserende af disse Ar
beider eller eventualiter til at dække mulige Overskridelser paa de af
mig tidligere nævnte Calculer.
Et Punkt, hvori Ingenieurcorpsets oprindelige Overslag derimod
langtfra har vist sig at svare til Virkeligheden, er Calculen over Expropriationsudgifterne, hvilken, som før nævnt, lød paa 80.000 Rd. Det
vil allerede fremgaa af, hvad jeg i Almindelighed har udtalt om de
Forhold, hvorunder dette Overslag udarbeidedes, at en Uoverensstem
melse med hvad disse Udgifter i Virkeligheden ville andrage meget
let kunde komme til at gjøre sig gjældende, hvortil desuden andre
Omstændigheder have været medvirkende, over hvilke Arbeidsbestyrelsen saagodtsom ingen Magt har kunnet have. Endnu er det ikke mu
ligt med Nøiagtighed at opgive, hvormeget Udgifterne ville udgjøre
for Expropriationen af Arealerne til Befæstningsværkerne og til Er
statningen for Tab dels ved disse Anlæg dels ved Oversvømmelserne,
men efter hvad der foreligger fra de foreløbige Taxationer, ville de
neppe kunne anslaas til et ringere Beløb end til c. 170.000 Rd.
Sammenfattes, hvad jeg saaledes har tilladt mig at oplyse, vil det
ses,

at de alt trufne Foranstaltninger have krævet eller vilde
kræve en Udgift af ialt................................................. 600.000 Rd.
at der til yderligere Arbeider vil behøves i rund Sum....
52.000 at Expropriationsudgifterne og hvad dermed staar i For
bindelse anslaas til ...................................................... 170.000 ialt 822.000 Rd.
Ved den allerhøieste Resolution af 27de April d.A. stille
des extraordinært til Krigsministeriets Disposition til
Befæstningsarbeider .................................................... 650.000 -

Difference

172.000 Rd.,

hvilket Beløb Krigsministeren har henvendt sig til mig om at erholde
disponibelgjort.
Expropriationsudgifter udgjøre den overveiende Del af dette Be
løb, og da disse med Nødvendighed maa udredes for at fyldestgjøre
de Krav, som de vedkommende Eiere have paa Statskassen, forekom
mer der mig ikke, eftersom Rigsraadet først sammentræder i Slutnin
gen af Januar Maaned n.A., at være anden Udvei end for deres Ved36*
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kommende at gjøre Brug af den ved Forfatningslovens § 54 givne
Bemyndigelse, og da de øvrige 52.000 Rd., efter hvad jeg har bemær
ket, ville finde Anvendelse til Arbeider, der dels tilsiges af Nødven
digheden, dels ere høist ønskelige for de vigtige Befæstningsarbeiders
Udførelse, og jeg overhovedet maa være af den Formening, at de forhaandenværende Forhold gjør det til Pligt ikke at sky forholdsmæs
sige og overkommelige Offre til dette for Forsvaret saa vigtige An
liggende, stemmer jeg for, at det indstilles til Hans Majestæts Billi
gelse, at der i Henhold til den nysnævnte Forfatningsbestemmelse stil
les et Beløb af 172.000 Rd. til Krigsministeriets Disposition som et
yderligere extraordinært Tilskud til sammes Budgetkonto E. d. 3 »Nye
Bygninger«.
Foruden Anlæget af Befæstningsværkerne er selvfølgelig disses
Armering og Forsyning med Ammunition et Spørgsmaal af paatræn
gende Vigtighed. Krigsministeren har derfor ladet nærmere under
søge, hvad der haves i Arsenalerne og i Laboratorierne i denne Ret
ning, og efterat der er blevet taget Bestemmelse om Værkernes Ar
mering for de trende tidligere nævnte Stillingers Vedkommende, lige
som ogsaa af den Bestykning, der bør holdes beredt til Sjællands,
navnlig Kjøbenhavns, Forsvar, har det vist sig, at medens man ikke
har øieblikkelig Mangel paa Skyts, Affutager og Krudt, er Projectilbeholdningen og tildels Beholdningen af forarbeidet Ammunition
langtfra tilstrækkelig. Krigsministeren ønsker altsaa disse Beholdnin
ger forøgede og i det Øiemed aabnet en extraordinær Credit. Jeg tror
ikke, at vi bør undslaa os for at bidrage til, at Forsvarsvæsenet ogsaa
i denne Retning kan være saa vel forberedt, som Omstændighederne
tillade det, for at kunne imødegaa de truende Eventualiteter, som
den nærmeste Fremtid maatte kunne bringe, og jeg maa derfor ogsaa
under den Uvished, der er tilstede for, hvad Foraaret vil føre med
sig, medens Forberedelserne maa træffes betids og altsaa ikke kunne
opsættes til Rigsraadets Sammentræden, stemme for, at der her gjø
res Brug af Bestemmelsen i § 54 i Forfatningsloven af 2den October
1855, og at der i Henhold til denne stilles et Beløb af 79.000 Rd. til
Krigsministeriets Disposition som yderligere Tilskud til dets Budgetconto E. c. pro indeværende Finantsaar til »Armeens Krigsmateriel«.
Der er dernæst en tredie Gren af Administrationen, som Krigsmi
nisteren ikke har turdet lade upaaagtet, nemlig Remonteringen. Den
hertil for indeværende Finantsaar bestemte Sum blev efter Forhånd-
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ling mellem Krigsministeriet og Finantsministeriet af Hensyn til de i
sidstafvigte Vinter tilstedeværende politiske Forhold, allerede for den
største Del forbrugt i 1860/61. Krigsministeren tog nemlig ikke i Be
tænkning under normale Forhold at standse Remonteringen i inde
værende Finantsaar. Som Forholdene imidlertid nu stille sig, hvor vi
i hvert Fald maa være forberedte paa at kunne befinde os i en Krigs
tilstand til Foraaret, maa Krigsministeren anse det i høi Grad øn
skeligt at kunne benytte Vinteren til idetmindste tilnærmelsesvis at
foretage den sædvanlige Remontering for Cavalleriet. Derved vil nem
lig selve det vanskelige Indkjøb lettes, blive billigere, og Regimenterne
ville tidligere komme i Besiddelse af de Heste, der skulle bruges i
Tilfælde af Udrykning og faa Leilighed til at øve og tilride dem. Da
jeg maa samstemme i, at det er hensigtsmæssigt at gaa frem ad den
nys antydede Vei og ikke opsætte Remonteringen for Cavalleriet, maa
jeg votere for, at der til »Remonteringsudgifter«, Krigsministeriets
Budgetconto E.b.l., for indeværende Finantsaar i Henhold til den af
mig tit nævnte Forfatningsbestemmelse extraordinært stilles 38.000
Rd. til Krigsministerens Disposition.
Ved de Beregninger, der tidligere have været opgjorte over Udgif
terne ved Uddannelsen af Reserveofficerer, og som for de 2 Infanteri
skolers Vedkommende, hvortil Udgifterne besluttedes allerunderda
nigst foreslaaede i den den 24de April d.A. afholdte Ministerconfe
rence, androg ca. 20.000 Rd. for hver Skole, har der hidtil ikkun været
taget Hensyn til de med Uddannelsen forbundne Udgifter, men ikke til
den Reserveofficersaspiranterne ved deres Udnævnelse til Officerer
planmæssig tilkommende Eqviperingsdouceur af 60 Rd. Nogle af de
etablerede Skoler ville have fuldendt den foreskrevne Uddannelse i
Løbet af de 2 førstkommende Maaneder, og der vil overhovedet fra
de heri Byen, paa Frederiksberg Slot og i Helsingør oprettede Skoler
samt af Artilleriofficersaspiranter kunne ventes i indeværende Fi
nantsaar at blive udnævnte c. 240 Reserveofficerer. Eqviperingsdouceuren for dem vil altsaa beløbe sig til omtrent 14.400 Rd., hvoraf
imidlertid kun 11.000 Rd. formenes ikke at kunne dækkes af de ordi
nære Budgetsummer. Da Eqviperingspengene ere de paagjældende
planmæssigt tilsagte ved deres Indtrædelse i Skolerne, og Krigsministe
riet ikke ser sig istand til at dække det nylig nævnte Beløb af dem,
kan jeg ikke finde nogen Betænkelighed ved at stemme for, at disse
11.000 Rd. paa samme Maade som de øvrige tidligere nævnte Beløb
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stilles extraordinært til Disposition som et yderligere Tilskud til
Krigsministeriets Budget for indeværende Finantsaar, Conto A.b.3.
» Reserveofficerer «.
Jeg stemmer altsaa for, at der i det hele, i Henhold til den Re
gjeringen i § 54 af Monarkiets Forfatningslov af 2den October 1855
givne Bemyndigelse til under særdeles paatrængende Omstændighe
der, naar Rigsraadet ikke er samlet, at beslutte Afholdelsen af Ud
gifter, som ikke ere bevilgede ved de finantsielle Love, i indeværende
Finantsaar stilles yderligere extraordinært til Krigsministerens Dis
position et Beløb af 300.000 Rd., idet jeg, i Overensstemmelse med
hvad jeg har bemærket ved den i lignende Anledning den 24de April
d.A. afholdte Ministerconference, derhos voterer for, at dette Beløb
udredes af Monarkiets Reservefond.
Indenrigsministeren [Lehmann] var saa overbevist om Nødvendig
heden af, at Danmark til Foraaret var i saa stærk Forsvarsstand, som
dets Kræfter tilstede, og af altsaa alt nu at træffe de Foranstalt
ninger, som af de nærmest paagjældende dertil ansaas for paatræn
gende, at han ingen Tvivl havde om sin Pligt at paatage sig Medan
svar for nu uden foregaaende Bevilling at beslutte de foreslaaede Ud
gifter.
Samtlige øvrige Ministre tiltraadte derefter, hver for sig, Finantsministerens Votum.
Da Intet videre var at forhandle, blev Conferencen derpaa hævet
af Conseilspræsidenten [Hall].
J. Liebe.

Ministerkonferencen tirsdag d. 30. september 1862.

Aar 1862, Tirsdagen den 30te September, blev i Henhold til For
fatningsloven af 2den October 1855 § 15 afholdt en Ministerconfe
rence under Forsæde af Conseilspræsidenten.
I Overensstemmelse med den allerhøieste Resolution af 3die De
cember 1855 afholdtes Conferencen i den almindelige Geheime-Statsraads-Sal paa Christiansborg Slot.
Samtlige Ministre vare tilstede. Protokollen blev, overensstem
mende med den foranmeldte § i Forfatningsloven af 2den October
1855, ført af Statssekretæren.
Hans Kongelige Høihed Arveprindsen, der i Medfør af fornævnte
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allerhøieste Resolution var forud underrettet om Conferencens Afhol
delse, var ved Sygdom forhindret i at være tilstede. Hans Kongelige
Høihed Prindsen til Danmark var fraværende paa en Reise.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Laiienburg [Hall]
referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend den Entwurf
einer Verordnung für das Herzogthum Lauenburg wegen Überlassung
von Grundstücken und Gerechtsamen zur Erweiterung vorhandener
oder Anlegung neuer Kirchhöfe, indem er allerunterthänigst bean
tragte, ob nicht die Regierung des Herzogthums Lauenburg aller
höchst zu autorisiren sein möchte, über den angeschlossenen Entwurf
einer Verordnung betreffend die Überlassung von Grundstücken und
Gerechtsamen zur Erweiterung vorhandener oder Anlegung neuer
Kirchhöfe im Herzogthum Lauenburg mit der lauenburgischen Ritter
und Landschaft in Communication zu treten.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die Erlassung
eines Gesetzes enthaltend einige Abänderungen der Wechselordnung
für das Herzogthum Lauenburg vom löten Februar 1858, indem er
allerunterthänigst beantragte, ob nicht nach Maassgabe des ange
schlossenen Entwurfs ein Gesetz betreffend einige Abänderungen der
Wechselordnung für das Herzogthum Lauenburg vom löten Februar
1858 zu erlassen sein möchte.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die Begnadi
gung des wegen Raubes, ersten kleinen Diebstahls und Unterschlagung
zur einfachen Todesstrafe verurtheilten, zu lebenswieriger Zuchthaus
strafe begnadigten Züchtlings Wilhelm Ernst Damm aus Schierensee,
indem er allerunterthänigst beantragte, ob nicht der wegen begange
nen Raubes, wegen ersten kleinen Diebstahls und Unterschlagung zur
einfachen Todesstrafe verurtheilte, mittelst allerhöchster Resolution
vom 5ten März 1847 zu lebenslänglicher Zuchthausstrafe begnädigte
Züchtling Wilhelm Ernst Damm aus Schierensee an dem bevorstehen
den Geburtstage Ew. Königlichen Majestät aus allerhöchster Gnade
aus der Strafanstalt zu entlassen sein möchte.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
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referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die Begnadi
gung der wegen begangenen Kindesmordes mit einer fünfjährigen
Zuchthausstrafe belegten Inculpatin Anna Margaretha Dorothea Eh
lers aus Quickborn, indem er allerunterthänigst beantragte, ob die we
gen begangenen Kindesmordes zur Todesstrafe verurtheilte, mittelst
allerhöchster Resolution vom löten Mai 1860 bis auf eine fünfjährige
Zuchthausstrafe begnadigte Inculpatin Anna Margaretha Dorothea
Ehlers aus Quickborn zum bevorstehenden Geburtstage Ew. König
lichen Majestät aus allerhöchster Gnade aus den Strafanstalten zu
entlassen sein möchte.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die Begnadi
gung der wegen Versuchs des Verwandtenmordes durch Vergiftung
zu einer 8 jährigen Zuchthausstrafe verurtheilten Maria Christina
Friederika Stender vom Kakeisberg im adeligen Gute Schönweide, in
dem er allerunterthänigst beantragte, ob nicht die in Gemässheit Rescriptes des holsteinischen Obercriminalgerichts vom 24sten Novbr.
1857 von der Gerichtshalterschaft des adeligen Gutes Schönweide unter
dem 27/28sten dess. Mts. wegen Versuchs des Verwandtenmordes
durch Vergiftung zu einer 8 jährigen Zuchthausstrafe verurtheilten
Züchtlingin Maria Christina Friederika Stender von dem Kakeisberge,
adeligen Guts Schönweide, an dem bevorstehenden Geburtstage Ew.
königlichen Majestät aus allerhöchster Gnade aus der Strafanstalt zu
entlassen sein möchte.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Der Minister für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg [Hall]
referirte eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend die Entlas
sung der Züchtlingin Catharina Dorothea Ehlers aus Panten aus den
Strafanstalten, indem er allerunterthänigst beantragte, ob nicht die
wegen wiederholt verübten Verwandtenmordes zur Todesstraf verur
theilte, mittelst allerhöchster Resolution vom 16ten Decbr. 1825 zu
lebenswieriger Zuchthausstrafe begnadigte Züchtlingin Catharina Do
rothea Ehlers aus Panten im Grossherzogthum Mecklenburg-Strelitz
an dem bevorstehenden Geburtstage Ew. Königlichen Majestät aus al
lerhöchster Gnade aus der Strafanstalt zu entlassen sein möchte.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Schliesslich referirte der Minister für die Herzogthümer Holstein
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und Lauenburg [Hall] eine allerunterthänigste Vorstellung betreffend
ein Gesuch des Wilhelm Georg Eduard Hansen in Steinbeck um Ver
wandlung einer wegen Angabe eines falschen Namens wider ihn er
kannten 5 tägigen Gefängnisstrafe bei Wasser und Brot in eine ent
sprechende Geldbusse, indem er allerunterthänigst beantragte, ob nicht
die wider den Wilhelm Georg Eduard Hansen aus Steinbeck unter dem
4ten Juni d.J. wegen Angabe eines falschen Namens auf der Zollcon
trolle zu Schiffbeck von dem Gerichte für das Amt Reinbeck erkannte
5 tägige Gefängnisstrafe bei Wasser und Brot aus allerhöchster Gnade
in eine Geldbusse von 10 Rt. R.M. zu verwandeln sein möchte.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Krigsministeren [Thestrup] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende Benaadning for Forbedringshusfange Jacob Chri
stopher Møgelvang, hvori indstilles, at den i Straffeanstalten paa Chri
stianshavn hensiddende Forbedringshus-Livsfange Jacob Christopher
Møgelvang i Anledning af Deres Majestæts forestaaende allerhøieste
Fødselsdag løslades af Straffeanstalten paa det sædvanlige Vilkaar, at
han, naar han igjen maatte begaa nogen Forbrydelse, der ikke med
fører større Straf eller oftere overtræder Politiets Tilhold, vil uden
Dom blive indsat til Tugthusarbeide paa Livstid.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Krigsministeren [Thestrup] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende en ved Ilte Infanteri-Bataillon den 23de August
d.A. afsagt Krigsretsdom, hvorved Menig af Bataillonens 4de Com
pagni No. 427 {Peter Jensen af Halling for Tyveri er tilfunden at hen
sættes til Arbeide i Tugthuset i 7 Aar, hvori indstilles, at der paa
Krigsretsdommen tegnes følgende allerhøieste Resolution: »Krigsret
tens Dom vorder herved stadfæstet.«
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Ministeren for Kirke- og Undervisningsvæsenet [Monrad] refere
rede en allerunderdanigst Forestilling, hvorved det medfølgende Ud
kast til en Kongelig Anordning angaaende Adgang for den, der have
løst Sognebaand, til at benytte deres egen Sognekirke og Kirkegaard,
indstilles til allerhøieste Sanction, samt ligeledes indstilles, at det
medfølgende Udkast til Lov om Forandring i Lov om Sognebaands
Løsning af 4de April 1855 maa forelægges den i næste Maaned sam
mentrædende Rigsdag.
Conferencen tiltraadte begge Indstillinger.
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Ministeren for Kirke- og Undervisningsvæsenet [Monrad] refere
rede 4 allerunderdanigste Forestillinger, hvorved forelægges resp. føl
gende 4 Lovudkast, nemlig:
1) Udkast til Lov angaaende nærmere Bestemmelser vedrørende Dan
ske Lov 2-22-64 og Lov om Kirkesyn m.M. af 19de Februar 1861
§ 33 og § 34.
2) Udkast til Lov om Forandringer i de geistliges Lønning.
3) Forslag til Lov om det Kgl. naturhistoriske Museums Overgang til
Kjøbenhavns Universitet.
4) Udkast til Lov om en extraordinær Pension for Conferentsraad
B. S. Ingemanns Enke Lucie Marie Ingemann, født Mandix.
Conferencen tiltraadte Indstillingerne om, at disse 4 Lovudkast
maa allernaadigst approberes til Forelæggelse for den nu sammen
trædende Rigsdag.
Ministeren for Kirke- og Undervisningsvæsenet [Monrad] refere
rede sluttelig en allerunderdanigst Forestilling om allerhøieste Appro
bation paa Forslaget til Finantsloven for 1863/64 for Ministeriet for
Kirke- og Undervisningsvæsenet, hvori indstilles, at Deres Majestæt
allernaadigst vil approbere de vedlagte Budgetter for Ministeriet for
Kirke- og Undervisningsvæsenet for Finantsaaret 1863/64 saavel for
Indtægtssiderne som for Udgiftssiderne til Forelæggelse for den nu
sammentrædende Rigsdag.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede 9 allerunderdanigste Fore
stillinger, hvorved forelægges resp. følgende 9 Lovudkast og forelø
bige Love, nemlig :
1) Udkast til Lov angaaende en forlænget Varighed af Loven af 12te
Januar 1858 om Tilveiebringelsen af Sundhedsvedtægter m.m.
2) Foreløbig Lov af 6de Juni d.A. angaaende Vederlag for Contoirudgifter til Embedet som Byfoged og Byskriver samt Veier og Maaler
i Skagen.
3) Udkast til Lov om Vederlag for Contoirudgifter til Embedet som
Byfoged og Byskriver samt Veier og Maaler i Skagen.
4) Udkast til Lov om Vederlag for Contoirudgifter til Embedet som
Herredsfoged og Skriver i Arts og Skippinge Herreder.
5) Foreløbig Lov af 16de April d.A. angaaende Vederlag for Contoir
udgifter til Embedet som Borgermester og Byfoged samt By- og
Raadstueskriver i Fredericia.
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6) Udkast til Lov om Vederlag for Contoirudgifter til Embedet som
Borgermester og Byfoged samt By- og Raadstueskriver i Frederi
cia.
7) Foreløbig Lov af 12te Juli d.A. angaaende Fastsættelsen af Veder
lag for Contoirudgifter til Embedet som Herredsfoged og Skriver
i Vinding Herred i Anledning af, at Embedet som Birkedommer og
Skriver i Ravnholt Birk er inddraget under samme.
8) Udkast til Lov om Vederlag for Contoirudgifter til Embedet som
Herredsfoged og Skriver i Vinding Herred i Anledning af, at Em
bedet som Birkedommer og Skriver i Ravnholt Birk er inddraget
under samme.
9) Udkast til Lov om Afhændelse af de Fæstegaarden Husegaard ved
Thorshavn tilhørende Trøer.
Conferencen tiltraadte Indstillingen om, at disse 9 Lovudkast og
foreløbige Love maa allernaadigst approberes til Forelæggelse for den
nu sammentrædende Rigsdag.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling, hvorved Udkast til Justitsministeriets Budget for Finants
aaret 1863/64 forelægges til allerhøieste Approbation, idet han ind
stillede, at det allernaadigst maa bifaldes, at forbemeldte Udkast og
Forslag maa for Justitsministeriets Vedkommende lægges til Grund
for det Forslag til Finantslov for Aaret 1863/64, som bliver at fore
lægge den den 4de October d.A. sammentrædende Rigsdag.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Benaadning for forskjellige i Straffeanstalterne
hensiddende Fanger, hvori indstilles :
I) Med Hensyn til Fanger i Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset paa
Christianshavn :
At Forbedringshusfangerne i Kjøbenhavns Tugt-, Rasp- og For
bedringshus Erik Hansen, Hans Mortensen, Niels Jørgensen og
Karen Marie Larsdatter samt Tugthusfangerne sammesteds Søren
Pedersen Kjeldstrup og Lars Andersen allernaadigst maa forun
des Friheden, dog at det inden Løsladelsen tilkjendegives dem, at
de, saafremt de paany gjøre sig skyldige i nogen Forbrydelse, dog
med Undtagelse af Løsgjængeri og Betleri, som ikke medfører
større Straf, eller oftere overtræde de Regler, som Politiet, for at
sikkre sig deres ordentlige Forhold, finder sig foranlediget til at
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foreskrive, uden videre Dom ville blive gjenindsatte til Tugthus
arbeide paa Livtid, og at Tugthusfangerne sammesteds Christian
Nicolaisen og Hans Mogensen Lundegaard maa løslades af Straffe
anstalten.
II) Med Hensyn til Fanger i Horsens Straffeanstalt:
At Forbedringshusfange i Horsens Straffeanstalt Hans Nielsen og
Tugthusfangerne sammesteds Hans Hansen Viby og Jens Peder
sen allernaadigst maa forundes Friheden, dog at det inden Løs
ladelsen tilkjendegives dem, at de, saafremt de paany gjøre sig
skyldige i nogen Forbrydelse, dog med Undtagelse af Løsgjængeri
og Betleri, der ikke medfører større Straf, eller oftere overtræde
de Regler, som (Politiet, for at sikkre sig deres ordentlige Forhold,
finder sig foranlediget til al foreskrive, uden videre Dom ville
blive gjenindsatte til Tugthusarbeide paa Livstid, og at Tugthus
fangerne sammesteds Christian Hansen Karleby og Sigismund
Bernhard Størtger maa løslades af Straffeanstalten.
III) Med Hensyn til Fanger i Odense Straffeanstalt:
At de i Odense Straffeanstalt hensiddende Straffanger Ane Marie
Hansdatter og Ane Kirstine Pedersen allernaadigst maa forundes
Friheden, dog at det inden Løsladelsen tilkjendegives sidstnævnte,
at hun, saafremt hun paany gjør sig skyldig i nogen Forbrydelse,
dog med Undtagelse af Løsgjængeri og Betleri, der ikke medfører
større Straf, eller oftere overtræder de Regler, som Politiet, for
at sikkre sig hendes ordentlige Forhold finder sig foranlediget til
at foreskrive, uden videre Dom vil blive gjenindsat til Straf ar
beide paa Deres Majestæts Naade.
IV) Med Hensyn til Fanger i Viborg Straffeanstalt:
At den i Viborg Straffeanstalt hensiddende Forbedringshusfange
Christiane Louise Christiansen allernaadigst maa forundes Fri
heden, dog at det inden Løsladelsen tilkjendegives hende, at hun,
saafremt hun paany gjør sig skyldig i nogen Forbrydelse, dog
med Undtagelse af Løsgjængeri og Betleri, der ikke medfører
større Straf, eller oftere overtræder de Regler, som Politiet, for
at sikkre sig hendes ordentlige Forhold, finder sig foranlediget til
at foreskrive, uden videre Dom vil blive gjenindsat til Forbed
ringshusarbeide paa Deres Majestæts Naade.
Conferencen tiltraadte samtlige disse Indstillinger.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fore-
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stilling om Strafformildelse for forhenværende Kjøbmand og Viceconsul Poul Johan Richardt og forhenværende Proprietær Emil Ferdi
nand Frisch, hvori indstilles, at det allernaadigst maatte behage De
res Majestæt at eftergive forhenværende Kjøbmand og Vicekonsul
Poul Johan Richardt og forhenværende Proprietær Emil Ferdinand
Frisch, begge af Aarhus, de dem ved Høisterets Dom af 18de Juni
d.A. for Bedrageri og Falsk ikjendte Straffe af Forbedringshusarbeide
hver i 2 Aar, imod at de hensættes i Fængsel paa Vand og Brød
hver i 6 Gange 5 Dage.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Murerlærling Niels Andreas,
ogsaa kaldet Andersen, hvori indstilles, at det allernaadigst maatte
behage Deres Majestæt at eftergive Murerlærling Niels Andreas, ogsaa
kaldet Andersen, den ham ved Kjøbenhavns Criminal- og Politirets
Dom af 22de Juli d.A. for Tyveri, i Medfør af Frd. Ilte April 1840
§ 12, 1ste Membrum, idømte Straf af 2 Aars Forbedringshusarbeide,
imod at han hensættes i Fængsel paa Vand og Brød i 6 Gange 5 Dage.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Strafformildelse for Ferdinand Balthazar Carl
Ludvig Bonnichsen, hvori indstilles, at det maatte behage Deres Maje
stæt allernaadigst at eftergive Ferdinand Balthazar Carl Ludvig Bon
nichsen den ham ved Kjøbenhavns Criminal- og Politirets Dom af 5te
f.M. for Bedrageri og Dokumentfalsk i Henhold til Frd. Ilte April 1840
§ 62, 1ste og 3die Membrum, §§ 41 og 43 idømte Straf af Forbedrings
husarbeide i 1 Aar, mod at han anses med 20 Slag af en Rotting samt
hensættes i simpelt Fængsel i 2 Maaneder.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Frafaldelse af Tiltale imod Drengen Ole Peder
Olsen, hvori indstilles, at det maatte behage Deres Majestæt allernaa
digst at bifalde, at Tiltale frafaldes imod Drengen Ole Peder Olsen
for det af ham den 18de Mai d.A. hos Forpagter Niels Nielsen begaaede Tyveri, mod at der til Odense Herreds Politiprotokol gives
ham en alvorlig Irettesættelse og Formaning, og at der tildeles ham
en passende corporlig Revsele.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
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Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling om Strafs Eftergivelse for Snedkersvend Kirchheiner og Sø
mand Jens Hansens eller Poulsens fraseparerede Hustru, hvori ind
stilles, at det allernaadigst maatte behage Deres Majestæt at eftergive
Snedkersvend Fritz Frelsen Kirchheiner og Sømand Jens Hansens el
ler Poulsens Hustru Sophie Frederikke Vilhelmine Lund de dem ved
Kjøbenhavns Criminal- og Politirets Dom af 15de April d.A. for Over
trædelsen af et Entholdelsesdekret ikjendte Straffe af Fængsel paa
Vand og Brød hver i 4 Dage.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Justitsministeren [Casse] refererede to allerunderdaniste Fore
stillinger, hvorved forelægges resp. følgende tvende Lovudkast, nemlig:
1) Udkast til Lov om Gjennemføreisen af Offentlighed og Mundtlig
hed i Strafferetspleien samt Indførelse af Nævninger i Misgjerningssager og i Sager, der reise sig af politiske Lovovertrædelser.
2) Udkast til Lov om en Forøgelse af Assessorernes Antal i Lands
over- samt Hof- og Stadsretten i Kjøbenhavn og Landsoverretten i
Viborg.
Conferencen tiltraadte Indstillingerne om, at begge disse Lovud
kast allernaadigst maa approberes til Forelæggelse for den nu sam
mentrædende Rigsdag.
Justitsministeren [Casse] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling angaaende Eftergivelse af en Aftægtsmand Niels Jespersen
idømte Mulkt, hvori indstilles, at det maatte behage Deres Majestæt
allernaadigst at eftergive Aftægtsmand Niels Jespersen af Særslev
den ham ved Skovby Herreds Politirets-Dom af 20de Novbr. 1860 for
ulovligt Brændevinsudsalg idømte Mulkt af 40 Rd. til Odense Amts
Fattigkasse.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Sluttelig refererede Justitsministeren [Casse] en allerunderda
nigst Forestilling angaaende Meddelelse af Bevilling til aldeles Op
hævelse af Ægteskabet mellem Arbeidsmand H. P. A. Ahrentzen og
Hustru m.v., hvori indstilles:
1) At Ægteskabet imellem Arbeidsmand Hans Peter Jacob Ahrentzen
af Frederiksberg og hans ved Bevilling af 22de December 1858 fra
separerede Hustru Marthe Kristine, født Amundsen maa være fuld
stændig ophævet, og at det allernaadigst maa tillades bemeldte
Hans Peter Jacob Ahrentzen at indgaa nyt Ægteskab, navnlig med

30. SEPTEMBER 1862

575

Nicoline Christine Reinhard, uanset at han med hende har begaaet
Hor, samt
2) at Tiltale imod bemeldte Hans Peter Jacob Ahrentzen og bemeldte
Nicoline Christine Reinhard for at have overtraadt et af Overpræ
sidenten i Kjøbenhavn den 22de December 1858 afsagt Frist, hvor
ved det er paalagt dem at entholde sig fra hinanden, allernaadigst
maa frafaldes.
Conferencen tiltraadte begge disse Indstillinger.
Finantsministeren [Fenger] refererede en allerunderdanigst Fo
restilling, hvorved forelægges de Finansministeriets Ressort særlig
vedrørende Budgetposter for Kongeriget for Finantsaaret 1863/64, idet
han indstillede, at de herved allerunderdanigst forelagte Budgetud
kast maa lægges til Grund for det Finantslovforslag for Kongeriget
pro 1863-64, der vil være at forelægge den sammentrædende Rigsdag.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Finantsministeren [Fenger] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling om Forelæggelse for Rigsdagen af Forslag til Finantslov for
Kongeriet for Finantsaaret fra 1ste April 1863 til 31te Marts 1864,
idet han indstillede, at Deres Majestæt allernaadigst vil bifalde, at
det allerunderdanigst indbemeldte Forslag til Finantslov for Finants
aaret fra 1ste April 1863 til 31te Marts 1864, under behørig Forkla
ring i Henhold til de vedkommende Deres Majestæt forelagte Bud
getter, forelægges den sammentrædende Rigsdag.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Der Finanzminister [Fenger] referirte eine allerunterthänigste
Vorstellung, in welcher er beantragte, dass der dem Herzogthum Hol
stein zufallende Theil an dem über den Xten Einnahmeposten des vor
läufigen Normalbudgets hinausgehende Zuschuss der Landestheile für
das Finanzjahr 1862/63 bisweiter von den besonderen Einnahmen des
selben eingezogen werden möge.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Finantsministeren [Fenger] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling angaaende Offentliggjørelsen af Statsregnskabet for Finants
aaret 1861/62, idet han indstillede, at Deres Majestæt, ved at for
syne den hosfølgende Expedition med allerhøieste Underskrift, aller
naadigst vil tillade, at det ligeledes medfølgende Statsregnskab for
Finantsaaret fra 1ste April 1861 til 31te Marts 1862 maa vorde pu
bliceret ved Trykken saavel i det danske som tydske Sprog.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
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Finantsministeren [Fenger] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling, hvorved forelægges Udkast til en Anordning indeholdende
nærmere Bestemmelse af Forbudet i Kongelig Resolution af 20de Au
gust 1790, idet han indstillede:
1) At det forelagte Udkast til Anordning indeholdende nærmere Be
stemmelse af Forbudet i Kongelig Resolution af 20de August 1790
imod Fartøiers Indløben eller Landing udenfor de rette Losse- og
Ladesteder paa St. Croix allernaadigst tillægges Lovskraft; og
2) At den i Overensstemmelse hermed udfærdigede og forelagte Ex
pedition eventuelt maa blive forsynet med allerhøieste Underskrift.
Conferencen tiltraadte begge disse Indstillinger.
Finantsministeren [Fenger] refererede en allerunderdanigst Fore
stilling, hvorved forelægges Udkast til Lov indeholdende midlertidige
Bestemmelser om Lovgivningen for de dansk-vestindiske Besiddelser i
finantsiel Henseende.
Conferencen tiltraadte Indstillingen om, at Finantsministeren al
lernaadigst bemyndiges til at forelægge dette Lovudkast med tilhø
rende Motiver for Rigsdagen i dens forestaaende Samling.
Sluttelig refererede Finantsministeren [Fenger] en allerunderda
nigst Forestilling, hvorved forelægges Udkast til Anordning angaaende
Indførelsen af Arbeidere fra fremmede Steder til Øen St. Croix, idet
han indstillede:
1) At det forelagte Udkast til Anordning angaaende Indførelsen af
Arbeidere fra fremmede Steder til Øen St. Croix og deres Behand
ling allernaadigst maa blive tillagt Lovskraft.
2) At en i Overensstemmelse dermed udfærdiget Expedition eventu
elt forsynes med allerhøieste Underskrift, og
3) At den Kongelige Gesandt i London, under Paaberaabelse af den
eventuelle Anordning, paa den danske Regjerings Vegne udsteder
en Declaration til den storbrittaniske Regjering af det i Forestil
lingen anførte Indhold.
Conferencen tiltraadte samtlige Indstillinger.
Indenrigsministeren [Lehmann] refererede 9 allerunderdanigste
Forestillinger, hvorved resp. følgende 9 Lovudkast forelægges, nemlig:
1) Udkast til Lov angaaende en for Kjøbstad og Land fælleds over
ordnet communal Bestyrelse m.v.
2) Udkast til Lov om den communale Beskatning i Kjøbstæderne
udenfor Kjøbenhavn.
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3) Udkast til Lov om Eftergjørelse af Kunstarbeider.
4) Udkast til Lov angaaende Forst- og Gartnerundervisningens Hen
læggelse til den Kgl. Veterinær- og Landbohøiskole m.v.
5) Udkast til Lov angaaende Opførelsen af en fast Bro over Guldborgsund.
6) Udkast til Lov angaaende Forandring i Lov om Sønæringen af 19de
Februar 1861.
7) Udkast til Lov angaaende Begunstigelser i Henseende til Brugen af
stemplet Papir.
8) Udkast til Lov angaaende Ordningen af Tilsynet med Fabrikatio
nen og Forhandlingen af det stemplede Papir og Stempelmærker
samt angaaende Lønningen af de derved ansatte Embedsmænd.
9) Udkast til Lov angaaende Christiansøs Henlæggelse under Born
holms Amt m.v.
Conferencen. tiltraadte Indstillingen om, at disse 9 Lovudkast al
lernaadigst maa approberes til Forelæggelse for den forestaaende
Rigsdag, dog saaledes, at, i Overensstemmelse med et af Indenrigs
ministeren [Lehmann] paa dertil af Finantsministeren [Fenger] gi
ven Anledning stillet Forslag, det sidstnævnte Udkasts Begyndelse re
digeres saaledes: »Naar Besiddelsen af de til - Skjær opgives af Marineministeriet, blive samme at betragte som en Del o.s.v.«
Indenrigsministeren [Lehmann] refererede en allerunderdanigst
Forestilling, hvorved forelægges Udkast til Indenrigsministeriets Bud
get for Finantsaaret 1863/64, idet han indstillede, at det allernaadigst
maa bifaldes, at indbemeldte Udkast og Forslag maa for Indenrigs
ministeriets Vedkommende lægges til Grund for de Forslag, der blive
at forelægge den næste ordentlige Rigsdag.
Conferencen tiltraadte Indstillingen.
Indenrigsministeren [Lehmann] refererede en allerunderdanigst
Forestilling, hvorved forelægges en Beretning til Rigsdagen afgiven i
Henhold til Lov angaaende en Grundtaxt for Staden Kjøbenhavns
udenbys Grunde af 14de December 1857 § 6.
Conferencen tiltraadte Indstillingen om, at bemeldte Beretning al
lernaadigst maa approberes til Forelæggelse for Rigsdagen.
Indenrigsministeren [Lehmann] refererede en allerunderdanigst
Forestilling om Meddelelse af Eneret til Handelsagent C. F. Lütken,
hvori indstilles, at det maatte behage Deres Majestæt allernaadigst
at forunde Handelsagent C. F. Lütken her af Staden 5 Aars Eneret til
37
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i det danske Monarki, med Undtagelse af Bilandene Island og Fær
øerne samt de danske Kolonier, at anvende eller lade anvende salpeter
syret Baryt istedetfor salpetersyret Kali (Salpeter) til Fabrikationen
af Krudt.
Conferencen tiltraadte Indstillingen.
Indenrigsministeren [Lehmann] refererede en allerunderdanigst
Forestilling om Eneret for Ed. Smith i Hamborg, hvori indstilles, at
det maatte behage Deres Majestæt allernaadigst at forunde Ed. Smith
i Hamborg 5 Aars Eneret til i det danske Monarki, med Undtagelse
af Bilandene Island og Færøerne samt de danske Colonier, at forfær
dige og lade forfærdige de af ham angivne Gasmaalere.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Indenrigsministeren [Lehmann] refererede en allerunderdanigst
Forestilling om Eneret for Gas- og Vandmestrene Hassel og Teudt,
hvori indstilles, at det maatte behage Deres Majestæt allernaadigst at
forunde Gas- og Vandmestrene Hassel og Teudt her af Staden 5 Aars
Eneret til i det danske Monarki, med Undtagelse af Bilandene Island
og Færøerne samt de danske Colonier, at forfærdige og lade forfær
dige Gascarburatorer af den af dem angivne Construction.
Conferencen tiltraadte Indstillingen.
Sluttelig refererede Indenrigsministeren [Lehmann] en allerun
derdanigst Forestilling om Eneret for F. Versmann, hvori indstilles,
at det maatte behage Deres Majestæt allernaadigst at forunde F. Vers
mann i London 5 Aars Eneret til i det danske Monarki, med Undta
gelse af Bilandene Island og Færøerne samt de danske Colonier, at for
færdige og lade forfærdige de af ham angivne Maskiner til at tilbe
rede Tørv.
Conferencen tiltraadte denne Indstilling.
Da Intet videre var at forhandle, blev Conferencen derpaa hævet
af Conseilspræsidenten [Hall].
J. Liebe.

I Overensstemmelse med Forfatningsloven af 2den October 1855
§ 15 er Protokollen over forestaaende Ministerconference bleven
Hans Majestæt Kongen allerunderdanigst forelagt af Conseilspræsiden
ten [Hall] den 2den October 1862 paa Glücksborg Slot, og efterat
Protokollen var bleven forelæst af Statssekretæren [Liebe], der ved
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den Ledighed var nærværende, behagede det Allerhøistsamme aller
naadigst at bifalde samtlige Conferencens Indstillinger.
Hvorom Hans Majestæt Kongen derefter allerhøist befalede under
tegnede Statssekretær at gjøre nærværende Tilførsel til Protokollen.
J. Liebe.
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REGISTRE

NAVNEREGISTER
Abild sogn (Tønder amt), 288.
Abiitrup (Vorgod sogn), 489.
Abraham, Maria Louisa, også kaldet
Louisa Grisella Antoine, arrestant, 523.
Abrahamsen eller Abrahamsdatter, Else
Marie, arrestant, 411.
Adamsen, Marie, gift med arbejdsmand
Søren Nielsen, Store Grandløse, 264.
Adelersborg, baroniet, 137.
Ahlefeldt, stamhuset, 199.
Ahlefeldt-Laurvigen, Fred. Ludv. Vilh.,
(1817—89), greve, stamhusbesidder.
199.
Ahier, Caroline Vilhelmine, f. Pultz, gift
med arbejdsmand I. F. E. Ahier, Kø
benhavn, 440.
Ahier, I. F. E., arbejdsmand, 440.
Ahrens, Claus, Rembrockswiese
(Wulfsrohr), 285.
Ahrens, Johann, gårdejer, Gretenberge,
361.
Ahrensburg (Holsten), 304.
Ahrensboek (Holsten), 41, 151 ff.
Ahrentzen, Hans Peter Jacob, arbejds
mand, Frederiksberg, 574 f.
Ahrentzen, Marthe Kristine, f. Amundsen,
gift med arbejdsmand H. P. J. Ahrent
zen, Frederiksberg, 574.
Akureyri, 290, 418.
Albek, Jens Mathiasen, arrestant,
Horsens, 301.
Albertsen, Laubert Randrup, købmand,
Rudkøbing, 391 f.
Albinus, Johan Henrik Jacob, kancelli
råd, 454, 470.

Alexandra (1844-1925), prinsesse af
Danmark, 460.
Allan Thomas, straffefange, St. Thomas,
375.
Almind, Jens Henrik Frants, høker,
Broust, 265.
Alpinus, Carl, fhv. møller, Grönwohld,
406.
Als, 285.
Alstrup sogn, (Ålborg amt), 489.
Altona, 43, 76, 102, 152, 156, 183, 387, 399,
462.
Amager birk, 143, 308.
Amalienborg, 532.
Ambjørn, Chr. Andersen, straffefange,
340.
Amelung, Johan Ludv., arrestant, Løjt
Kirkeby, 176.
Amici, Gaetano, kunstfyrværker, Frede
riksberg, 182.
Amrum, 268.
Andersdatter, el. Andersen, Ane
Cathrine, arrestant, 329, 332.
Andersdatter, Ane Kirstine, Hørby, gift
med smed Jens Chr. Christensen,
Kuhr, 128.
Andersdatter, Ane Kirstine, gift med
indsidder Jens Hansen, Kirke-Hvalsø,
185.
Andersdatter, Ane Margrethe, gift med
indsidder Anders Olsen, Høierup, 271.
Andersdatter, Ane Pernille, forbedrings
husfange, 160.
Andersdatter, Christine, Tversted, gift
med Jens Sørensen, Baggesvogn, 46 f.
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Andersciatter, Johanne Marie, forbed
ringshusfange, Odense, 551.
Andersdatter, Laurine, arrestant, 235,
263.
Andersdatter, Maren, enke efter Søren
Nielsen, 246.
Andersdatter el. Andersen, Maren
Augusta, arrestant, 340.
Andersdatter, Mette Marie, 319.
Andersdatter, Sophie, arrestant, 262.
Andersen, konstabelrekrut, 325.
Andersen, mestersvend, Christianshavns
straffeanstalt, 464.
Andersen, Anders, daglejer, 410.
Andersen, Anders, arrestant, Viby, 547.
Andersen, Anders Chr., straffefange, 106.
Andersen, Ane, gift med tjenestekarl
Niels Laursen, Overlade, 292 f.
Andersen, Ane Marie, f. Larsdatter eller
Larsen, København, 83.
Andersen, Barthe Kirstine, arrestant,
351.
Andersen, Charlotte Alvilde, adoptiv
datter af stadslæge I. H. V. Møller,
Nakskov, 264.
Andersen, Hans, arrestant, 139 f.
Andersen, Hans, møller, Lettebæk, 291 f.
Andersen, Hans Hansen, konstabel,
Fredericia, 483.
Andersen, Johanne Sophie, gift med
arbejdsmand Rasmussen, 309.
Andersen, Jørgen, tugthusfange, Horsens,
271
Andersen, Lars, tugthusfange, Christians
havn, 571.
Andersen, Laurine, gift med husmand
Anders Hansen Larsen, Spodsbjerg,
521.
Andersen el. Andresen, Niels, fæstnings
slave, København, 86.
Andersen, Niels, gårdmand, Nørre Vrå,
352.
Andersen, Niels, husmand, Toustrup, 380.
Andersen, Niels Andreas, murerlærling,
København, 573.
Andersen, Niels Chr., Kloster, 139.

Andersen, Niels Peder, arrestant, 141.
Andersen, Ole, straffefange, 319.
Andersen, Peder Chr., smed, Ulsted, 299.
Andersen, Sidse Marie, gift med tjeneste
karl H. K. Apager, Julianeholm, 309.
Andersen, Thomas, gift med Ane Marie
Nielsen, Venneberg, 439.
Andersen, Thomas Chr., 473.
Andreasen, Kirsten, arrestant, 392.
Andresen, snedker, Sønderborg, 50.
Angel, 210.
Anthonsdatter, Bodil, forbedringshus
fange, Viborg, 551.
Antvorskov birk, 439, 471.
Apager, Hans Knudsen, tjenestekarl,
Julianeholm, 309.
Aristsen, Christine Caroline, arrestant,
142, 417.
Armgard, Christine, hertuginde, Pløn, 157.
Arts herred, 473, 570.
Aschlund, Richard (1800-63), lods
inspektør, 192.
Assens, 485 f.
Augustenborg, 50.
Ausumgård, stamhuset, 270.
Axeltorp, Thomas Andersen, arrestant,
352.
Bahr, H. C. T., mølleforpagter, Rends
borg, 74
Bak, Jens Mikkelsen, straffefange, 106.
Bandholz, Augusta Sophie Friedericke,
gift med drejer N. Pahsenau, Kiel, 181.
Barfred, Sophus Chr., instrumentmager,
København, 442.
Barghorst (Holsten), 153.
Bargum, Th., advokat, Wandsbeck, 291.
Barsfleth (Holsten), 75.
Bartheidel, Friedrich, gårdejer, Sirks
felde, 361.
Bary, Jules de, Offenbach, 287.
Basthorst (Lauenborg), 395.
Bauer, Vilh., arrestant, 471.
Bauhoefer, Louis, Philadelphia, 297.
Baumann Hansine, tjenestepige, 288.
Baumann, I. R. V., sekondløjtnant, 193.
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Bayer, Johan Thorbjørn, toldkontrollør,
København, 340 f.
Beauregaard, T. de, Paris, 25.
Bech, Henriette eller Henriette Frede
rikke Lovise Augusta Jensdatter, straf
fefange, 106.
Becher, Wenzel, tjenestekarl, Køben
havn, 319.
Behrens, Fred. Carl Jacob, sergeant Ros
møllers stedsøn, Slesvig, 399.
Belgien, 360, 362, 364.
Belou, Jacques, civilingeniør, Paris, 241.
Benecke, Catharina Dorothea Friederike,
arrestant, Hamwarde, 176.
Benger, Niels Rasmussen, tugthusfange,
Ærø, 543.
Benjamin, Alexander, straffefange,
St. Croix, 425.
Bennedsen, Ane Marie Kirstine, f. Finne
mann, arrestant, København, 248.
Bennedsen, Jens Chr., spækhøker,
København, 291.
Bentzen, Vilh., fæstningsslave, Køben
havn, 86.
Benzon, H. T. B., sekondløjtnant, 42.
Berendsen, I., malermester, København,
485.
Berg, Oline Frederikke, gift med urma
ger Staugård, København, 471.
Bergedorf, 102.
Berger, Gustav Theodor Conrad, sadel
mager, København, 403 f.
Berger, Thora Antoinette Sophie, f. Jen
sen, gift med sadelmager G. T. C. Ber
ger, København, 404.
Berlin, 323 f., 337, 366 f., 427, 514, 517.
Se også Preussen.
Berne (Hamborg), 32 f.
Berner-Schilden, Sophie Magdalene (1830
-1906), gift med ritmester Gustav
Alexander B.-S., 373.
Bernstorff, Albrecht (1809-73), preus
sisk udenrigsminister, 313, 415.
Bertouch-Lehn, Johan Julian Sophus
Ernst (1826-1905), baron, stamhus
besidder, 421 f.
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Bevtoft plantage, 130.
Bidstrup, stamhuset, 222.
Bidstrup, Edvard Fritz Georg Benoni,
handelsbetjent, København, 472.
Bidstrup, Karen Kirstine, gift med gård
ejer Peder Hansen, Klemensker 276 f.
Bille, St. A. (1797-1883), marineminister,
59 f., 481.
Bille, Torben (1819—83), dansk minister
i London, 428, 456, 461 576.
Bille-Brahe, Henrik (1798-1875), greve,
stamhusbesidder, 198.
Birch, V. L. (1817-71), guvernør i Dansk
Vestindien, 530.
Birk, Hans Christensen, straffefange, 106.
Birkelse, stamhuset, 370.
Bjelke, Christine Marie, f. RosenørnLehn, enkekammerherreinde, 140.
Bjerre herred, 138.
Blankenese (Holsten), 152.
Blicher, Niels, straffefange, Odense, 551.
Blixen-Finecke, Carl Frederik (1822—
73), baron, udenrigsminister, 11 f., 40,
60, 238, 251 f., 300 f., 452 ff.
Bloch, L. N. kateket, 63,104.
Blom, Peder Pedersen, straffefange, 106.
Bloomfield, John Arthur Douglas (1802—
79), eng. diplomat, 208.
Bluhme, Andrea, enke efter udskrivnings
chef J. P. Bluhme, 68, 107.
Bluhme, Johan Peter, udskrivningschef,
68.
Blæsbog, menig, 348.
Blæsinge, Chr. Hansen, fæstningsslave,
København, 86.
Bodien, Carl Chr. Friedrich, tugthus
fange, Lauenborg, 541.
Bogø, 65 f., 310.
Bohns, byrådsmedlem, 149.
Bonnichsen, Ferdinand Balthazar Carl
Ludvig, arrestant, København, 573.
Borgen, V. A. (1801—84), skoledirektør,
kultusminister, 11 f., 60.
Bornholm, 19, 95, 336 f.
Bornholms amt, 277.
Bornhøved, 151 f.
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Borring, H. og co., København, 319.
Borris sogn (Ringkøbing amt), 489.
Boserup, Eline Isakine, adoptivdatter af
mejeriforpagter J. S. Jacobsen, Åstrup,
301.
Brahesminde, grevskabet, 111, 198.
Brandt, Jens Madsen, købmand, Assens,
485.
Brandt, Peder Jensen, rebslager, 288.
Brauer, byrådsmedlem, 149.
Braunscher, Carl Aug., menig, 543.
Brede, Johan Christian, straffefange, 319.
Brede, Ludvig Friedrich, møller,
Crumesse, 73.
Bregentved, grevskabet, 372.
Brejning sogn (Ringkøbing amt), 489.
Breul, Ernst, købmand, Hannover, 476.
Brix, Niels Chr., fæstningsslave, Køben
havn, 86.
Brodersen, Camilla, straffefange, 106.
Brodersen, Jens Laursen, arrestant,
Øsby, 441.
Brolykke, forpagtergården (stamhuset
Ahlefeldt), 199.
Bruhn, Catharina, straffefange, 543 f.
Bruhnstein, skrædder, Reinfeld, 73.
Brundbyballe (Samsø), 110.
Brunshaus (Holsten), 344, 395.
Brunsig, Auguste Sophie, adoptivdatter
af sadelmager G. T. C. Berger, Køben
havn, 404.
Bruun, Ane Marie Nissen, forbedrings
husfange, Odense, 551.
Brügge, Johan Friedrich Wilh., tin
støber, Assens, 314 f.
Brügge, Sophie, f. Larsen, gift med tin
støber J. F. W. Brügge, Assens, 314.
Brügmann, I. og H. H., urmagere, Lauen
borg, 118.
Bræster, Christen Særleff, fæstningssla
ve, København, 86.
Brøndum, L. L. H., premierløjtnant, 349,
368.
Bråby, Jens Hansen, forbedringshusfan
ge, Christianshavn, 550 f.
Bubert, inderste, Köthel, 126 f.

Bundgård, Jens Nielsen, straffefange,
319.
Burchardt, konstabelrekrut, 325.
Büchen, 42. 100 ff., 121.
Bülow, B. (1815-79), dansk gesandt ved
forbundsdagen i Frankfurt, 244.
Bünzen mølle (Rendsborg amt), 284,
345 f.
Bahner, Johann Adolph, staldmester,
Rixdorf, 157.
Böckmann, Johann Ditrich, smedeme
ster, Altona, 449 f.
Böhm, Fred. Aug., straffefange, 106.
Böhmsted, Gottfried Frederik, forbed
ringshusfange, 159.
Bøjden (Fyn), 111.
Bølling herred (Ringkøbing amt), 489.
Bølling sogn (Ringkøbing amt), 489.
Børglum herred (Hjørring amt), 265.
Båg herred (Odense amt), 263.

Calisher, N. J., London, 34.
Cameron, I.B., superintendent, St. Tho
mas, 366.
Campen, Chr. Georg, gårdejer, Vesterne
bel, 28.
Caracas, 283.
Carlsdatter, Ane Margrethe, gift med
indsidder Jens Hansen, Kirke-Hvalsø, 185.
Carlsen, Emilie, f. Lautrup, enke efter
undertøjmester C. I. Th. Carlsen, 347,
367.
Carlsen, Emmy H. M. E. B. H., datter af
stamhusbesidder H. R. Carlsen, 293.
Carlsen, Fred. Jul., forbedringshusfange,
340.
Carlsen, Hans Rasmussen (1810-87),
hofjægermester, stamhusbesidder, 293.
Carlsen, Jens, gift med Sidsel Peders
datter, Låge mark, 521.
Carlsen, Kristen, straffefange, 106.
Carlsen, O. J., intendant, 285.
Carstensdatter el. Carstensen, Nicoline,
forbedringshusfange, 315.
Casse, A. L. (1803-86), justitiarius, ju-
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stitsminister, 56, 61, 88, 175, 239, 249.
Casse, Bolette Elise, f. Jensen, gift med
snedkermester S. J. F. B. Casse, Slagel
se, 548.
Casse, Severin Johan Fred. Bendix, sned
kermester, Slagelse, 548.
Castelloi, Augustin, Saragossa, 334.
Charlottenlund skov, 546.
Christensdatter, Ane Cathrine, gift med
arbejdsmand Anders Christensen, Thi
sted, 66.
Christensdatter, Ane Cathrine eller
Christensen, arrestant, Fuglebjerg 86.
Christensdatter, Karen, gift med gård
mand Anders Jensen, Østervelling, 120.
Christensdatter, Karen, gift med Henrik
Magnussen, Roskilde, 375.
Christensdatter, Karen Marie, gift med
tjenestekarl Hans Laursen, Harridslev,
452.
Christensdatter, Kirsten, straffefange,
106.
Christensdatter, Kirsten, gift med Jens
Christensen, Lyngså, 294.
Christensdatter, Kirsten Caroline, gift
med husmand Jens Nielsen, Tårs, 473.
Christensdatter, Maren, gift med hus
mand C. T. Storgård, Børglum, 265.
Christensdatter, Maren, gift med Johan
Chr. Pedersen, kaldet Chr. Skræder,
464.
Christensdatter, Margrethe Elisabeth,
gift med tjenestekarl P. G. Stridsland,
Asmildkloster, 521 f.
Christensdatter, Mette Marie, gift med
arbejdskarl Poul Svendsen, Fjeldsted
mark, 454.
Christensen, Anders, arbejdsmand, Thi
sted, 66.
Christensen, Anders, arrestant, Ryde, 47.
Christensen, Anders, arrestant, 400.
Christensen, Andreas, straffefange, 319.
Christensen, Andreas Chr., søn af Chri
stiane Møller, 83 f.
Christensen, Ane Cathrine, gift med klu
dehandler P. Christensen, Roskilde, 46.
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Christensen, Christen el. Christian Adri
an, straffefange, 106.
Christensen, Dorthea Cathrine, gift med
arbejdsmand Peter Christensen, Skive,
105.
Christensen, Fred. Vilh., grosserer, Kø
benhavn, 306.
Christensen, Hilda Cecilie, adoptivdatter
af handelsbetjent E. F. G. B. Bidstrup,
København, 472.
Christensen, Jens, straffefange, 106.
Christensen, Jens, Lyngså, 294.
Christensen, Jens eller Schüsler Jens,
straffefange, 106.
Christensen, Jens, arrestant, 368 f.
Christensen, Jens Chr., smed, Kuhr, 128.
Christensen, Jens Chr., arrestant, Ryde,
293.
Christensen, Jens Peder, arrestant, 369.
Christensen, Jens Peder, arrestant, 404.
Christensen, Johs., grovsmed, 372.
Christensen, Lars Johan, tjenestekarl,
Lystrup, 362.
Christensen, Niels, arrestant, 118.
Christensen, Niels Michael, arrestant, 119.
Christensen, Ole, droskekusk, 440.
Christensen, Peter, arbejdsmand, Skive,
105.
Christensen, Peter, menig, 348.
Christensen, Rasmus, straffefange, 319.
Christensen, Simon Andreas, straffefan
ge, 319.
Christensen, Sophie, forbedringshus
fange, 160.
Christensen, Søren Chr., arrestant, 339.
Christian VIII (1786-1848), dansk konge,
15.
Christian (1818-1906), prins til Dan
mark, sen. dansk konge, 13-18, 98,
190, 200, 290, 295, 303, 386, 414, 427,
444, 481, 514, 538, 567.
Christiansborg slot, 29, 37, 46, 59 f., 70,
85, 98, 111, 168, 179, 190, 208, 225, 239,
242, 252, 269, 272, 280, 290, 312, 316,
359, 366, 378, 386, 394, 427, 444, 481,
496, 514, 532, 538, 554, 566.
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Cliristiansdatter Ane Marie, gift med
indsidder Chr. Rasmussen, Kværkeby,
161.
Christiansdatter, Ane Marie, gift med
bolsmand Ole Jacobsen, Slotsbjergby,
315.
Christiansdatter, Birthe Marie, gift med
Ole Jørgensen, 465.
Christiansdatter, Maren Kirstine, gift
med arbejdsmand Lars Jensen, Aunø,
380.
Christiansdatter, Mette Kirstine, forbed
ringshusfange, 160.
Christiansen, Abraham, forbedringshus
fange, Viborg, 441, 451.
Christiansen, Chr., forbedringshusfange,
289.
Christiansen, Chr. Aug., arrestant, Løjt
Kirkeby, 176.
Christiansen, Chr. Peter, forbedringshus
fange, Christianshavn, 542.
Christiansen, Christiane Louise, forbed
ringshusfange, Viborg, 572.
Christiansen, Claus, arrestant, 412.
Christiansen, Fritz Edv. Jul., toldassi
stent, Nykøbing M., 385.
Christiansen, Hans, tugthusfange, 183.
Christiansen, Jørgen, arrestant, Ortved,
409 f.
Christiansen, Line, datter af Christiane
Møller, 84.
Christianshavn, 84.
Christiansholm, grevskabet, 371.
Christiansted (St.Croix), 279, 333.
Christiansø, 191, 577.
Christoffersen, Johanne, arrestant, Vesteråby, 39.
Christophersdatter el. Pedersdatter,
Dorthe Kirstine, arrestant, København,
174.
Christophersen, Carl, arbejdsmand, Bråby, 314.
Christophersen, Jens, indsidder, 454.
Cismar amt, 47, 76.
Classen, Hinrich, skipper, Audeich, 347.
Clausen, Bodil Kirstine, arrestant, 412.

Clausen, Hans, sætteskipper, Helsingør,
81 f.
Clausholm hovedgård (Randers amt),
373.
Claussen, C. H., mølleejer, Broager, 99.
Claussen, C. S., Lunden, 324.
Cleve, I. F. Erdmann, hoftømmermester,
Schwerin, 73 f.
Coburg, 428.
Crempe (Holsten), 541.
Crumesse (Ratzeburg amt), 73.
Cuba, 529.
Cuisinier, Jules François Joseph, Paris,
443.

Dagebøl (Slesvig), 393.
Dahlmann, Johan, tugthusfange, Hor
sens, 552.
Dalhoff, I. B., hofguldsmedemester, Kø
benhavn, 442.
Dallund, stamhuset, 40, 238, 251, 300, 452.
Damm, Wilh. Ernst, straffefange, Schie
rensee, 567.
Daniel, straffefange, St. Croix, 425.
Danielsdatter, Lisbeth, gift med daglejer
Anders Andersen, Snøde, 410.
Dankelsen, Mathias, drejer, Langenhorn,
100.
Danmark, 13, 15 f., 18 f., 25 f., 28, 37, 45,
68, 89, 92, 94 f., 98 f., 104 f., 109, 112,
120, 127, 130, 175 f., 182 f., 195, 203 ff.,
211, 216 f., 220 f., 225, 239, 241 f., 248 f.,
255 ff., 259, 268 f., 286 f., 296 f., 313,
322, 325 f., 334 f., 341, 348 f., 351, 357
ff., 377, 393 f., 414, 423, 426, 428 ff.,
441 ff., 449 f., 459, 463, 476 f., 485 f.,
500, 514, 517 ff., 256-30, 546, 552 f.,
555, 566, 575, 578.
Dannevirke, 285, 504, 561 f.
Danoir, Christiane Frederikke, f. Burmann, gift med politibetjent H. Poul
sen, Silkeborg, 310.
Daugaard, John, sognepræst, Grønning,
174.
Daugaard, Mette Kirstine, f. Hald, gift
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med sognepræst J. Daugaard, Grøn
ning, 174.
Debel, Peder Nielsen, straffefange, 106.
Dejbjerg sogn (Ringkøbing amt) 489.
Detlefsen, Hans Chr., tugthusfange,
Lindauhegeholz, 544.
Didriksen, Gudmundur, Laugarås, 365.
Dieckmann, Johann Aug. Friedrich, sko
magerlærling, Rendsborg, 346 f.
Dietzel, Carsten P. H. W., toldforvalter,
Kappel, 167.
Dirckinck-Holmfeld, I. C. D. U. (180177), baron, dansk gesandt i Paris, 27.
Ditmarsken, 32 f., 115, 154 f., 324, 396.
Dockenhuden (Holsten), 41.
Dohse, Johannes Peter, sliber, Muggesfelde, 178.
Dotézac, Adolph (1808-89), fransk mi
nister i København, 428.
Dragør, 168 ff.
Draved mose (Løgumkloster sogn), 130.
Drendrup skov (Ødis sogn), 130.
Dronninglund herred (Hjørring amt),
223, 520.
Dræby, U. C. H., premierløjtnant, 71.
Dublin, 16.
Duschholtz, Gottfried Aug., forbedrings
husfange, 128, 271.
Duschholtz, Olivia Angelica Camilla,
f. Julius, gift med Gottfried Aug. Dusch
holtz, 271.
Dybbøl, 285, 504, 561 f.
Dühr, Hans Bruhn, landbruger, Lexfähre, 397.
Dyrlund, Ole Ferdinand, proprietær,
Borupgård, 487.

Ebeling, Carl Fred., adoptivsøn af sogne
præst J. Daugaard, 174.
Ebeling, Henriette Vilhelmine, adoptiv
datter af sognepræst J. Daugaard, 174.
Ehlers, Anna Margaretha Dorothea,
Quickborn, arrestant, 113 f., 568.
Ehlers, Catharina Dorothea, arrestant,
Panten, 568.
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Ehlert, Anna Maria, tugthusfange, Friedrichsau, 150.
Ehrenberg, C. A., mekaniker, Altona,
324 f., 449.
Eiby, Peter Nielsen, tugthusfange, 183.
Eide, Fred. Carl (1815-82), overførster,
546.
Eilersen, Charles Schafinius, adoptivsøn
af kancellist V. Thellemann, 352 f.
Eilersen, Chr., arbejdsmand, København,
353.
Eilersen, Johan Chr. Safilius, adoptivsøn
af haucellist V. Thellemann, 352 f.
Ejderen, 14, 305, 433, 509 f.
Elben, 116, 146, 156.
Elbodalen (Vejle amt) 201.
Elbrich, Maria Louise, gift med hatte
mager H. Gast, Altona, 283.
Eliassen, Niels Peter, rekrut, 482 f.
Elmshorn, 41, 540 f.
Endorph, Henriette Christine, f. Raschdachsel, gift med J. J. G. Endorph, 222,
Endorph, Joseph Johan Gregorius, 222.
Engelsen, Lauritz Erik, sætteskipper,
Helsingør, 81 f.
Engestofte, stamhuset, 22 f., 302.
England, 16, 120, 191, 208, 214 f., 240, 269,
273,322, 360, 362, 428, 455-60, 518,
527, 556, 560, 576.
Engmann el. Ångermann, Charlotte, arre
stant, 237.
Erichsen, Niels, skorstensfejermester,
København, 32.
Ericsson, John (1808-89), opfinder, New
York, 407 f., 519.
Eriksdatter, Ane Larsdatter, arrestant,
315.
Esbensen, Christen, bolsmand, Lille
bjerg, 363.
Eschricht, G. F., overlæge, 24.
Eskildsen, Lars, fragtmand, 198.
Fabricius, Christoph Heinrich Ditlev,
fhv. oberstløjtnant, 181.
Fakse herred (Præstø amt), 362.
Fald, A. Weed, gravør, Ålborg, 221.
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Falster, 95.
Falster skovdistrikt, 355.
Farmsen (Hamburg), 101, 304.
Farsø sogn (Aalborg amt), 489.
Faster sogn (Ringkøbing amt), 489.
Feddersen, Carl Marinus, herbergerer,
Varde, 454 f., 469.
Fehrenbötel (Holsten), 115.
Feilberg, Fred. Ferdinand, straffefange,
319.
Feilberg, Johanne Louise Dorthea, f.
Hammerich, gift med lærer P. D. L.
Feilberg, Lønborg, 22
Feilberg, Peter Didrik Lacoppidan, lærer,
Lønborg, 22.
Fejø, 441, 473.
Fenger, Carl Emil (1814-84, læge,
finansminister, 12, 59, 61, 497.
Fensmark, Thalia (1804—84), baronsse,
gift med generalmajor J. H. Fensmark
(1797-1871), 107.
Fessel, Peter Chr., klasselotterikollektør,
Flensborg, 151.
Fetzer, Margaretha Catharina, arrestant,
Rødemis, 416.
Fibiger, I. S. (1793-1861), generalmajor,
367, 378.
Finnbogason, Finnbogi, 237.
Fiskebæk hovedgård (Slesvig), 238, 251.
Fjelstervang (Vorgod sogn), 489.
Fjelsø sogn (Viborg amt), 489.
Flejsborg sogn (Ålborg amt), 489.
Flensborg, 35, 43, 52, 54, 95, 144, 151, 209,
349, 390, 450.
Flitner, Ane Abelone, forbedringshus
fange, 551.
Fog, møller, Vedsted, 550.
Foged, H. A., gårdmand, 392.
Foss, Christopher Hansen, straffefange,
319.
Fovlum sogn (Ålborg amt), 489
Fovslet skov (Ødis sogn), 130.
Franck el. Francke, Marie Catherine,
arrestant, 290.
Frankfurt a. M., 225, 239.
Frankrig, 259, 360, 362, 364, 504.

Fredensborg, 341, 405, 455, 531—36.
Fredericia, 200-05, 285, 384, 443, 473,
504, 562, 570 f.
Frederik VI (1768-1839), dansk konge,
436.
Frederik VII (1808-63), dansk konge,
11 f., 15 ff., 29, 37, 46, 59 f., 70, 85, 88,
95, 98, 111, 121, 131, 148, 168, 179, 190,
200, 208, 225, 239, 242, 253, 269, 272, 280,
290, 295, 303, 312, 316, 323, 337, 341, 359,
366, 378, 386, 394, 405, 414, 427, 444, 455,
481, 495, 497 f., 578.
Frederik (1843-1912), prins til Dan
mark, sen. dansk konge, 356, 376 f., 384.
Frederik Ferdinand (1792-1863), arve
prins, 16, 95,179, 323, 414, 437, 444, 455,
514, 538, 567.
Frederiksberg, 341, 553, 565.
Frederiksberg slot, 532.
Frederiksborg amt, 369, 523.
Frederiksborg skovdistrikt, 95.
Frederiksborg slot, 11, 51, 531 f., 534.
Frederiksen, Geert, konstabel, Frede
ricia, 483.
Frederiksen, Henrik Christoffer Frygtegott, arrestant, 46.
Frederikshavn, 359.
Frederikshavn, citadellet, 42.
Frederikshøj (baroniet Holckenhavn),
107.
Frederiksstad, 45, 115.
Frederiksværk, 95, 341, 553.
Freudenreich, A. G., købmand, Flensborg,
463.
Friccius, I. C., gårdejer, Schülp, 483.
Friederisch, Hans Jensen, skomager,
Haderslev, 378.
Frijs, Chr. Emil Juel-Vind (1817-96),
lensgreve, Frijsenborg, 301, 409.
Frijsenborg, grevskabet, 301, 408 f.
Frisch, Emil Ferdinand, proprietær,
Århus, 573.
Frisinette, Caroline Vilhelmine, gift med
købmand Chr. C. F. Hansen, Stubbe
købing, 354.
Frisinette, Ludvig Carl Chr., adoptivsøn
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af købmand Chr. C. F. Hansen, Stubbe
købing, 353 f.
Fruentes, bager, St. Thomas, 146.
Fryd, H., proprietær, Tidemandsholm,
128.
Fuglse herred (Maribo amt), 39.
Fuhr, Jess Andreas, straffefange, Glück
stadt, 286.
Furbo, Jens Pedersen, straffefange, 319.
Fyn, 13-16, 42, 200.
Fynshav, 111, 144.
Færøerne, 19, 67, 105, 127, 137, 157, 177,
182 f., 195, 221, 241, 287, 297, 305 f.,
321 f., 325, 327 f., 334 f., 341, 359, 377,
393 f., 414, 426, 442 f., 476 f., 485 f., 519,
552 f., 578.
Fønss, Niels Basse (1827-1907), hof
jægermester, stamhusbesidder, 20 f.
Gaber, Anna Lisette, arrestant, Mølmark,
416.
Gabrielsen, Lars, arrestant, 547 f.
Galthen, Laura Sørensen, gift med Erik
Carl Willebad, arrestant, 65.
Gammel-Køgegård, stamhuset, 293.
Gandrup, købmand, Nyborg, 184.
Garde, Chr. Fred., løjtnant, 485.
Garding, 166.
Gast, Heinrich, hattemager, Altona, 283.
Gedsted sogn (Viborg amt), 489.
Gelting (Slesvig), 53 f.
Georg Victor, fyrste af Waldeck, 179.
Gern herred (Skanderborg amt), 160,
377.
Gersdorff, fideicommisset, 223.
Gersdorff, Chr. Emil, straffefange, 319.
Gersdorff, Jens Peter, fideicommisbesidder, 223.
Gerstrøm, Hans Peter, kobbersmede
mester, Arhus, 28.
Gertz, Ludv. Peter Israel, straffefange,
106.
Gether, H. H. A., toldforvalter, Tønder,
167.
Gigas, Chr. Vilh., rekrut, 379.
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Ginding herred (Ringkøbing amt), 293.
Gislum herred (Ålborg amt), 236 f.
Gislum sogn (Ålborg amt), 489.
Gj edsted, Fred. Diderik Jensen, hoboist,
237.
Gjæssel, Peder Chr., straffefange, 106.
Glad, Niels Christensen, gårdmand, Gan
drup, 184.
Gladsaxe, Svend Nielsen, straffefange,
319.
Glamann, Johan Peter Aug., forpagter,
Ratzeburg, 73.
Gleichmann, Anton Theodor, menig, 348.
Gloe, Marie, possementmagerske, Eutin,
484.
Glückstadt, 48, 70, 94, 149 f., 286, 541-44,
Glüsing, C. D. F., toldforvalter, Gottorp,
168.
Gottorp skovriderdistrikt, 130.
Gram herred (Haderslev amt), 349.
Grandgård, Christen Christensen, forbed
ringshusfange, Horsens, 552.
Grandt, skomager, Segeborg, 117.
Gregersdatter, Ane Kirstine, gift med
garversvend Petersen, København, 382.
Greiersen, Ferdinand Oscar, 419 f.
Grejsdalen (Vejle amt), 201.
Grenå, 469, 522.
Gribsvad (Odense amt), 21.
Grimsdatter, Solveig, gift med Sigurdur
Gudmundsson, Grimsø, 237.
Grindsted lægedistrikt, 489.
Grossenaspe (Holsten), 318.
Groth eller Grothe, Peter, smed, Skårup,
403.
Grube, Carl, kancelliråd, 446.
Grude, købmand, Oldesloe, 47 f.
Grumstrup, Jørgen Peter Jensen, straffe
fange, 319.
Grünthal (Holsten), 154.
Graeser, Carl Louis Engelan Mariager,
København, 308.
Grønbech, Ane Margrethe, forbedrings
husfange, 159.
Grønbeck-Faurschou, Jens, toldforvalter,
Norborg, 166.
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Grønholdt, Caroline Catherine, jorde
moder, 288.
Grønland, 322.
Grøntved, avlsgården (baroniet
Zeuthen), 421.
Gråsten hovedgård, 238, 251.
Gudenåen, 136, 206, 240.
Gudme herred (Svendborg amt), 276, 350,
402, 549.
Gudmundsdatter, Astridur, gift med Gudmundur Didriksson, Laugarås, 365.
Gudmundsdatter, Vilborg, gift med Gudmundur Didriksson, Laugarås, 365.
Gudmundsson, Sigurdur, Grimsø, 237.
Guldbeck, Adolph Carl, guldsmedesvend,
247 f.
Guldbeck, Ane Kirstine, f. Vognsyld,
Randers, 247 f.
Guldbeck, Ditlev Chr., skomager, Ran
ders, 247 f.
Guldborgland, baroniet, 162, 355, 363.
Guldborgsund, 475, 577.
Gultzau el. Gulzow, Johann Jochim Chr.,
konstabel, 325.
Gundersen, Lars Fred. Peter eller Lars
Frederik Petersen, straffefange, 105.
Gundersen, Niels Chr., arrestant, 235, 263.
Gunnlaugson, Bjørn, overlærer, Reykja
vik, 327, 545.
Gørtz, Johann Chr. Daniel, gårdejer,
Nørre-Onsild, 28.
Hachmeister, Eleonore, f. Petersen,
Nienstädten, 399.
Haderslev skovriderdistrikt, 130.
Haderslev vesteramt, 288.
Hadsund, 236.
Haffkrug (Holsten), 156.
Hagemann, Charlotte Louise, Lebrade,
gift med staldmester J. A. Bähner,
Rixdorf, 157.
Hall, C. C. (1812-88), konseilspræsident,
11, 59 f., 220, 272, 481, 496, 514, 524,
538, 555, 566.
Halling, f. Hoick, kammerjunkerinde,
gift med fuldmægtig W. v. Halling, 107.

Hamborg, 32, 36, 100 ff., 120 f., 152, 157,
164 f., 404.
Hamfeldt, Hermann Heinrich, assistent,
København, 28.
Hammer, Mathias Friedrich, rasphusfange, 551.
Hammerum (Ringkøbing amt), 371, 489.
Hanning sogn (Ringkøbing amt), 489.
Hannover, 269.
Hansdatter, Ane Catherine, arrestant,
400 f.
Hansdatter, Ane Marie, straffefange,
Odense, 572.
Hansdatter, Birthe eller Karen Marie
Birthe Sophie, straffefange, 106.
Hansdatter, Bodil, forbedringshusfange,
Christianshavn, 550 f.
Hansdatter, Marie, gift med tinstøber
J. F. W. Brügge, Assens, 314 f.
Hansdatter, Thrine, gift med Jørgen
Jørgensen, Thaarup mark, 198.
Hansen, A., gårdmand, stænderdeputeret,
376.
Hansen, Anders, forbedringshusfange,
309.
Hansen, Ane Marie, gift med husmand
Niels Hansen, Tvede Skovhuse, 276.
Hansen, Ane Marie, arrestant, 419.
Hansen, Bodil Kirstine, gift med hus
mand Anders Hansen Larsen, Spods
bjerg, 521.
Hansen, C. og Co., New York, 116, 156 f.
Hansen, Carl Aug., arrestant, 383.
Hansen, Caroline, f. Zacharia, gift med
sognepræst E. F. Hansen, Årslev, 417.
Hansen, Chresten, menig, 483.
Hansen, Christen, arbejdsmand, Køben
havn, 83.
Hansen, Chr. C. F., købmand, Stubbe
købing 353 f.
Hansen, Christiane, arrestant, Lang, 39 f.
Hansen, Cordelia, f. Sylow, gift med for
pagter E. G. P. Hansen, Store Frederikslund, 105.
Hansen, Edvard G. P., forpagter, Store
Frederikslund, 105.
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Hansen, Elsabea Christina, f. Groth, enke
efter Hans Hansen, Heulberg, 397.
Hansen, Elsebeth Kirstine, enke efter
Hans Hansen, Klemensker, 487.
Hansen, Emil Ferdinand, sognepræst,
Årslev og Tiist, 417.
Hansen, Erik, forbedringshusfange, Chri
stianshavn, 571.
Hansen, Georg Theodor, adoptivsøn af
skomagersvend P. G. F. Ryberg, 522.
Hansen, Hanne, f. Tetzlaff, enke efter
lods Hansen, 222.
Hansen, Hans, skipper, Svendborg, 403.
Hansen, H. P. (1797-1861), bankdirektør,
105, 841.
Hansen, Hans Peder, arrestant, 297.
Hansen, Hans Peter, arrestant, Vrold,
437.
Hansen eller Lauritsen, Hans Rasmus,
tugthusfange, Horsens, 552.
Hansen, Hansine, arrestant, 299.
Hansen, Jacobine Marie, f. Steenbeck,
gift med stolemagersvend Carl Aug.
Hansen, København, 439 f.
Hansen, Jens, indsidder, Kirke-Hvalsø,
185.
Hansen, Jens, menig, 207.
Hansen, Jens, arrestant, 419.
Hansen, Jens Peter, tugthusfange, Hor
sens, 417.
Hansen, Johanne Marie, gift med hus
mand Christen Hansen, Klovborg, 119.
Hansen, John, fæstningsslave, Køben
havn, 86.
Hansen, Jørgen Chr., arrestant, Køben
havn, 265 f.
Hansen, Jørgen Chr., arrestant, Køben
havn, 362.
Hansen el. Hansen Gård, Mads, arrestant,
Systofte, 379.
Hansen, Maria Christina Catharina, f.
Andersen, arrestant, Frederiksstad,
326.
Hansen, Ole, tjenestekarl, 413.
Hansen, Oline Marie, arrestant, 487.
Hansen, Peder, kludehandler, Roskilde,
46.
38
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Hansen, Petrine Marie, arrestant, Køben
havn, 470.
Hansen, Rasmus, Tullebølle, 62.
Hansen, Rasmus, arrestant, Hesselager
mark, 292.
Hansen, Rasmus, kaldet Gramboe, arre
stant, 338.
Hansen, Wilhelm Georg Eduard, arre
stant, Steinbeck, 569.
Hansen, Villads, the- og porcelænshand
ler, København, 370.
Hansteen, Fred. Schmidt, forbedrings
husfange, 183.
Hansteen, Ivar Theodor, dyrlæge, Køben
havn, 28.
Haraldstcd. Ole Hansen, straffefange, 129.
Hardekopf, Jochen Friedrich, kådner,
Mühlenrahde, 395 f.
Harfield, William Horatio, London, 441 f.
Harm, Heinrich Friedrich Detlef, menig,
543.
Harrison, Joseph, Philadelphia, 475 ff.
Harthen, Nicolaus, mølleforpagter, Lau
enborg, 75.
Hartung, Mathias Nicolai, straffefange,
106.
Hass, Ludvig Daniel, sognepræst, Nibe,
488.
Hasse, Claus H., toldkasserer, Rendsborg,
167.
Hassel og Teudt, gas- og vandmester,
København, 578.
Hastrup, Jens Carl, forpagter, Svenstrup,
393 f.
Haurvig (Holmsland klit), 489.
Havbro sogn (Aalborg amt), 489.
Havervad (Brøns sogn), 288.
Havrebjerg, Søren Christiansen, straffe
fange, 106.
Hedderich, Catharina Elisabeth, gift med
H. F. J. Stegen, Wandsbeck, 283.
Hedemann, f. Hoick, kammerherreinde,
107.
Hedemann, C., toldforvalter, Slesvig, 166.
Heegaard, Anker (1815-93), fabrikant,
København, 335.
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Hegdorn, frue, Lagerdorf, 50.
Hegdorn, Friedrich Wilh. Conrad, straf
fefange, Loccum ved Hannover, 50.
Heide, 72, 115,154, 303, 541.
Heidner, Thomas Wilh., straffefange,
106.
Hein, Gottfred Mannesen, malermester,
Nibe, 30.
Hein, Nicoline Christine, f. Schou, gift
med malermester G. M.Schou, Nibe, 30.
Helgason, Arni, stiftsprovst, Island, 37,
63.
Helgner eller Helgensdatter, Bolette Fre
derikke, straffefange, 105.
Helgoland, 120.
Hellenberg, Anna, straffefange, Willing
rath, 542.
Heller, J. P. Chr., toldforvalter, 167.
Helium herred (Ålborg amt), 236 f.,
469.
Helsingborg, 36 f.
Helsingør, 36 f., 82, 143, 159, 168 ff., 179,
192, 249 ff., 335 f., 369, 372, 554, 565.
Hemmet sogn (Ringkøbing amt), 363.
Hemmingsdatter, Kirstine, gift med tøm
rer P. C. Lundsted, 440.
Hemmingsen, Chr. Fred., adoptivsøn af
tømrer P. C. Lundsted, 440.
Hendriksen, Maren Kirstine, gift med
arbejdsmand Ole Hendriksen, Køben
havn, 471 f.
Hendriksen, Ole, arbejdsmand, Køben
havn, 471 f.
Henning, smed, Ahrensboek, 154.
Hennings, Friedrich Clairant Carl, se
kondløjtnant, 50 f.
Henningsen, Hans Didrich, gårdejer,
Grumtofte, 55.
Henningsen, I. A., snedker, Egernsund,
450.
Hennstedt (Holsten), 72.
Henriksdatter, Sidse Cathrine, straffe
fange, 106.
Henriksen el. Frederiksen, Niels, Uldum,
248.
Herrenteich (Reinfeld), 73.

Hesse, Johan Henrik, straffefange, 106.
Heyck, Johan Peter, arrestant, 64.
Hids herred (Skanderborg amt), 265.
Hillerød, 197.
Hind herred (Ringkøbing amt), 489.
Hindsgavl, stamhuset, 20 f.
Hindsted herred (Ålborg amt), 236 f.,
469.
Hjadstrup, Jens Andersen, tugthusfange,
Horsens, 552.
Hjemslev herred (Skanderborg amt),
160, 377.
Hjerm herred (Ringkøbing amt), 293.
Hjerrild, Chr., hospitalsforstander, 67,
422.
Hjort, Gustava Catharina, f. Erikson,
enke efter realskolebestyrer A. O.
Hjort, Vordingborg, 327, 545.
Hjørring amt, 309.
Hobro, 236, 489.
Hodge el. Peter, Benjamin, arrestant, St.
Thomas, 145 f.
Hoffmann, Johan Gottfred, arrestant,
København, 471.
Hoffmann, Willers Jul. Aug. Walter,
arrestant, 412.
Hoffmeister, Karen Frederikke Louise,
København, 32.
Hofgård, Ludvig Martin, postmester, Vi
borg, 426.
Hohenhorst (Holsten), 41.
Hohenwestedt (Holsten), 156.
Holberg, Ludvig (1684-1754), digter,
63, 134, 249.
Holbæk, 411.
Hoick, Conrad Fred. Erik (1802-77),
baron, stamhusbesidder, 107.
Holckenhavn, baroniet, 107.
Holm, arkitekt, 482.
Holm, Chr. Erichsen, gårdmand, Haver
vad, 288.
Holm, Eiler Conrad, møller, Kornerup
Lille Mølle, 341.
Holm, Jacob, forpagter, Brendstrup, 67.
Holm, Vilh. Emil, arrestant, København,
401.
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Holmberg, Laura Vilhelmine, straffefan
ge, 106.
Holmsland klit (Ringkøbing amt), 489.
Holst, Niels Tranberg, guldsmed, 454,
469.
Holstein, F. H., kammerjunker, kaptajn,
Frederikshavn, 370.
Holstein, Huno, premierløjtnant, 179 ff.,
194.
Holstein, Ulrich Adolph, amtmand, Got
torp, 355.
Holsten, 13-18, 45, 48 f., 51, 71 f., 76, 93 f.,
99 ff., 103 f., 112 ff., 116 f., 123 f., 127,
146, 151 f., 156, 165 f., 175 ff., 181, 191,
208 ff., 214, 216, 225 f., 232-36, 242-45,
252-62, 270, 272 ff., 280, 283, 286, 290,
295 f., 305, 311 f., 316 f., 323, 342 ff.,
351, 358, 360, 387 f., 397, 399, 415, 424,
429-37, 444-450, 456 f., 459-63, 500-03,
515-18, 538, 540, 575.
Holsten-Charisius, Adam Christopher
(1793-1879), baron, stamhusbesidder,
163, 373.
Holstenhus, baroniet, 163, 372 f.
Holten, P., stempelforvalter, 327 f.
Hopff, Theodor Friedrich, skovrider,
Visborggård, 424 f.
Horn, Johann Hinrich, gårdforpagter,
Grammdorf, 317.
Hornslet (Randers amt), 522.
Hornum herred (Ålborg amt), 141 .
Horsens, 369.
Horst (Holsten), 41.
Hostrup krat (Åbenrå amt), 130.
Hoven sogn (Nørre Horne herred), 489.
Hubethal, Hinrich, frugthandler, Falcken
ved Erfurt, 83.
Hultmann, Laura Sophie Andrea, f. Paul
sen, gift med smedemester N.B. Hult
mann, 288.
Humbebæk havn, 136 f., 182.
Husbond, Lars Pedersen, arrestant, 262 f.
Husby herred (Slesvig), 55.
Husegård (Torshavn), 328, 571.
Huss, Johan Ludvig Aug., advokat, Ah
rensburg, 387.
38*
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Husum, 35, 390.
Husum skovriderdistrikt, 130.
Huus, Søren Chr. Jensen, arrestant, 351.
Huwald, Henrik Sebastian, toldforvalter,
Heiligenhafen, 168.
Hverringe, stamhuset, 307 f.
Hvidkilde, godset, 140, 383 f.
Hvidtfeldt, fideicommisset, 238.
Hyllebjerg sogn (Ålborg amt), 489.
Hækkebølle, Peter Hansen, straffefange,
106.
Hoffmann, Fr., bygmester, Berlin, 177.
Højbygård (stamhuset Sønderkarle), 422.
Høneck, Carl Fred., bagermester, Ålborg,
220 f.
Høng, Anders Pedersen, forbedringshus
fange, 134.
Hørby sogn (Ålborg amt), 236.
Hørsholm, 95.
Høruphav (Als), 285.
Høyer, Jul. Antonius Waldemar, musik
lærer, København, 364.
Høyer, Marie Christiane, f. Liising, gift
med musiklærer J.A.W. Høyer, Køben
havn, 364.
Ibsen, Andreas Genius, tugthusfange, 552.
Illebølle (Snøde), Anders Andersen,
straffefange, 319.
Ingemann, Lucie Marie, f. Mandix (1792—
1868), enke efter digteren B. S. Inge
mann, 451, 570.
Ingermann, Johan Jensen, fæstningssla
ve, 141 f.
Ingwersen, I. F., kaptajn, 285.
Irland, 16, 322.
Island, 19, 46, 105 ff., 120, 127, 137 f, 158,
178, 182 f., 185, 195 f., 221, 224 f., 241,
266, 271, 277 f., 287, 289 f., 294, 297 f.,
305 f., 322, 325, 334 f., 341, 352, 354,
359, 377, 393 f., 414, 418, 422 f., 426, 439,
441 ff., 476 f., 485 f., 519, 552 f., 578.
Itzehoe, 124, 303, 540 f.
Iversen el. Christensen, Mette Kirstine,
arrestant, 409.
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Iversen, Thomas Peter, arrestant, Ribe,
292.

Jacobs, Marx, Baringstedt, 345.
Jacobs, Peter, bagersvend, Sæd, 326.
Jacobsdatter, Mette Marie, straffefange,
137.
Jacobsen, Eduard Theodor, cigarmager,
380.
Jacobsen, Eva, f. Holm, enke efter me
kaniker J. Jacobsen, København, 127.
Jacobsen, Hans, husmand, Holt, 522.
Jacobsen, Jens Severin, mejeriforpagter,
Åstrup, 301.
Jacobsen, Marie, enke efter strømpevæ
ver Jacobsen, 266.
Jacobsen, Nielsine, f. Sørensen, gift med
cigarmager E. Th. Jacobsen, 380.
Jahn, Conrad Rige, fuldmægtig, Sønder
borg, 28.
Jakobsen, Niels Peter, menig, 338.
Jameson, John, Gateshead, 287.
Jansen, Anna, enke, Glückstadt, 48.
Japan, 513.
Jenfeld (Holsten), 285.
Jensdatter, Ane, arrestant, 78.
Jensdatter, Ane Johanne, gift med tjene
stekarl Hans Laursen, Harridslev, 452.
Jensdatter, Ane Margrethe, gift med gård
mand Niels Andersen, Nørre Vrå, 352.
Jensdatter, Caroline, gift med jordbruger
H. Hansen, 247, 293.
Jensdatter, Dorthe, gift med husmand
C. T. Storgård, Børglum, 265.
Jensen, Emma Agathe Francisca,
f. Schmidt, gift med værtshusholder H.
Jensen, 366.
Jensdatter, Inger Marie gift med arbejds
mand Anders Christensen, Thisted, 66.
Jensdatter, Johanne, gift med Niels Alex
ander Vassard, 370.
Jensdatter, Karen, gift med Niels Chr.
Andersen, Kloster, 139.
Jensdatter, Kirsten, datter af Ane Jens
datter, 78.
Jensdatter, Maren, arrestant, 405.

Jensdatter, Marie, gift med skovrider
Th. F. Hoppf, Visborggård, 425.
Jensdatter, Mette Marie, datter af hus
mand Jens Larsen, 401.
Jensdatter, Sidse, gift med Anders Jør
gensen, Kjeldstrup, 327.
Jensen, vinhandler, Odense, 550.
Jensen, Adolf Vald., arrestant, 521.
Jensen, Anders, straffefange, 106.
Jensen, Anders, gårdmand, Østervelling,
120.
Jensen, Carl, brolægger, Randers, 328.
Jensen, Carl, farver, Odense, 550.
Jensen el. Frølund, Christen Hyldgård,
arrestant, 371.
Jensen, Hans, husmand, Ubberup, 62.
Jensen, Hans, værtshusholder, 365 f.
Jensen, Hans Chr., skibsdreng, Assens,
410.
Jensen, Hans Peder, skipper, Turø, 402.
Jensen, Hans Peter, sindssygelæge, 440,
473.
Jensen, Jens eller Thise Jens, straffe
fange, 106.
Jensen, Jens, husmand, 488.
Jensen, Jens Jørgen, værnepligtig, 418.
Jensen, Jens Larsen, adoptivsøn af skov
rider Th. F. Hoppf, Visborggård,
424 f.
Jensen, Johan Peter, tugthusfange, Hor
sens, 520 f.
Jensen, Johanne Marie, gift med daglejer
Leibølle, Nyborg, 82 f.
Jensen, Johanne Marie, arrestant, 419.
Jensen, Karen Elisabeth, gift med tjene
stekarl Erik Sivertsen, Lyksborg, 365.
Jensen, Karen Margrethe, gift med Hen
rik Johansen, Rongsted, 300.
Jensen, Lars, jernstøber, Fåborg, 287.
Jensen, Lars, arbejdsmand, Aunø, 380 f.
Jensen, Lars, skibsfører, Ålborg, 402.
Jensen, Lars Peter, husmand, Agersted,
520.
Jensen, Laura, datter af Sophie Anders
datter, 262.
Jensen, Mads, menig, 42.
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Jensen, Mette Kirstine, arrestant, Kobberup, 54.
Jensen, Morten Chr., tjenestedreng, 223.
Jensen, Niels, arrestant, 64.
Jensen, Ole, 420.
Jensen, Peder, jernstøber, Fåborg, 287.
Jensen, Peder Chr., arrestant, Slagelse
mark, 487.
Jensen, Peter, menig, Halling, 569.
Jensen, Peter Chr., skomagermester, Ål
borg, 28.
Jensen, Rasmus, bogtrykker, Odense, 470.
Jepsen, Hans, arrestant, Olderup, 462.
Jepsen, N., Margrethenhof, 325.
Jermiin, Hans Helmuth, kaptajn, stam
husbesidder, 270.
Jersbeck, godset, 387.
Jespersen, Frederik, arrestant, 118.
Jespersen, Johan, arrestant, 118.
Jespersen, Niels, aftægtsmand, Særslev,
574.
Jessen, H., bøssemager, København, 195.
Jessen, Johan Chr. (1817-84), borgme
ster, byfoged samt indenrigsminister,
11 f., 60.
Jessen, Margrethe Theresia Petrine Mal
vina, frk., 129.
Jessen, N. J., overførster, 129.
Jessen, N. S., bøssemagermester, Køben
havn, 195.
Jessen, T., bøssemager, København, 195.
Jevenstedt (Holsten), 156.
Johansdatter, Johanne Beate, arrestant,
464 f.
Johansdatter, Karen Kirstine, forbed
ringshusfange, 159.
Johansdatter, Kirsten, gift med indsidder
Peder Rasmussen, Kidserup, 403.
Johansdatter, Maren Kirstine, gift med
indsidder Chr. Rasmussen, Kværkeby,
161.
Johansdatter, Sidse Marie, gift med sned
kermester S. J. F. B. Casse, Slagelse,
548.
Johansen, Adolph Ferdinand Emilius,
arrestant, 472.
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Johansen cl. Johansdatter, Ane Cathri
ne, også kaldet Eld, arrestant, 142.
Johansen, Hans Adolph, arrestant, Vollerup, 384.
Johansen, Hans Christensen, arbejds
mand, Sønderborg, 50.
Johansen, Hans Fred. Martin, tjeneste
karl, Femø, 391.
Johansen, Henrik, gift med Karen Mar
grethe Jensen, 300.
Johansen (Fraugde), Jens Peter, menig,
62.
Johansen, Johan, tugthusfange, Horsens,
552.
Johansen, Johs., straffefange, 129.
Johansen, Jørgen, straffefange, 106.
Johansen, Lauritz, snedkersvend, Nibe,
412.
Johansen eller Mærker, Mathias, straffe
fange, Torning, 106.
Johansen, Niels, arrestant, 86.
Johansen, Niels, tugthusfange, 128.
Johansen, Niss, matros, Løjt, 424.
Johansen, Peder, gift med Sidse Margre
the Pedersdatter, 419.
Johansen, Thorvald Emil, smedesvend,
København, 175.
Johnsen, Ane Dorthe, gift med tjeneste
karl H. F. M. Johansen, Femø, 391.
Jomtou, Johan Jørgensen (1791-1866),
forfatter, 277, 311.
Jonsson, Gisli, arrestant, Saurum, 523.
Jordan, Johan Peter, København, 470.
Jordan, Melida Caroline, f. Wichmann,
gift med J. P. Jordan, København, 470.
Juel, Hans, major, stamhusbesidder, 307.
Juel, Knud, cand, phil., 307.
Juel, Niels, kammerjunker, 308.
Juelsberg, stamhuset, 307 f.
Julien, Sven Pehrson, straffefange,
Horsens, 520.
Junghans, H., major, 34.
Jurell, John, arrestant, 366.
Justdatter, Ane Kirstine, straffefange,
106.
Jylland, 42, 95, 200-06, 303, 321.
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Jürgensen, Caroline Magdalene, enke,
Flensborg, 151.
Jürgensen, Mathias Claus, menig, 50.
Jaeger, Charles von, østrigsk chargé
d’affaires, København, 415.
Jægersborg dyrehave, 135, 240, 546.
Jægerspris, 200, 323, 337.
Jonsdatter, Sigurlin, gift med Olofur Sigurdsson, Dallur, 365.
Jönsson, Lars, arrestant, 298 f.
Jönsson, Ole, forpagter, Vadum, 28.
Jørgensdatter, Ane Kirstine, enke efter
Rasmus Andersen, arrestant, 404.
Jørgensdatter, Kirsten, straffefange, 137.
Jørgensdatter, Maren, gift med Hans Ol
sen, Svendborg, 197.
Jørgensen, Adam, gift med Karen Mar
grethe Jensen, 300.
Jørgensen, Christen, røgter, 34.
Jørgensen, Christen, straffefange, 474.
Jørgensen, Christiane Ellenline, arre
stant, 64 f.
Jørgensen, Christine, f. Svendsen, gift
med materialkusk N. Jørgensen, Brede,
339.
Jørgensen, Frederik, garder, 379.
Jørgensen, Fred. Jul., maskinfabrikant,
København, 62, 476.
Jørgensen, Fred. Vilh., værnepligtig,
København, 353.
Jørgensen, Henriette Margrethe, straffe
fange, 129.
Jørgensen, Ib, tjenestekarl, 308.
Jørgensen, Jens, arrestant, Ryggemose,
128 f.
Jørgensen, Jens, kaldet Hoick, arrestant,
491.
Jørgensen, Jørgen, 198.
Jørgensen, Jørgen, arrestant, 315.
Jørgensen, M., København, 195.
Jørgensen, Maren, adoptivdatter af gård
mand Anders Jensen, Østervelling, 120.
Jørgensen, Niels, materialkusk, Brede,
339.
Jørgensen, Niels, forbedringshusfange,
571.

Jørgensen, Ole, arrestant, 465-68.
Jørgensen, Poul Gersdorff, straffefange,
319.
Jørgensen, Rasmus, grovsmedesvend,
119.
Kallundborg, 110.
Kande, Niels Sørensen, Sorring, 377.
Kappel, 69.
Karleby, Chr. Hansen, tugthusfange,
Horsens, 572.
Karrebæksminde, 347, 367.
Keifler, Adolph, Ordrup, 241, 377.
Kellinghusen (Holsten), 156.
Kerteminde, 339.
Ketelsbüttel (Holsten), 75.
Kiding hovedgård (Åbenrå amt), 355,
408.
Kiding Tyk (Åbenrå amt), 355.
Kiefer, Franz, tugthusfange, Walldürn,
541.
Kiel, 13, 33, 43, 72, 149 f., 152, 156, 210,
233 f., 245 f., 285, 295 f., 397 f., 462,
541 f.
Kiel amt, 295.
Kimmig, Maria Sophia Dorothea,
straffefange, 542.
Kirchheiner, Fritz Felsen, snedkersvend,
København, 574.
Kjeldsen, Georg Ludvig Conrad, fabrik
entreprenør, København, 306.
Kjeldstrup, Søren Pedersen, tugthus
fange, Christianshavn, 571.
Kjertinge, Andreas Sørensen Hey,
drejermester, 288.
Kjær, H. F., fysikus, justitsråd, Ribe, 364.
Kjæret, Christian Christensen, fæst
ningsslave, København, 86.
Klammerhede, Thomas Chr., tugthusfan
ge, 183.
Klampenborg, 159.
Kliem, Marie, gift med kunstdrejer H.
V. Zachrau, 267.
Klim, Chr. Heilersen, straffefange, 106.
Klostersee (Cismar amt), 245.
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Knar, Christen Christensen, forbedrings
husfange, 39.
Knudsen, Anders, tugthusfange, 183.
Knudsen, Frederik, arrestant, 143.
Knudsen, Hans Peter, straffefange, Lø
gumkloster, 106.
Knudsen, Knud, sognefoged, Torup, 392.
Koch, I. F., skrædermester, 265.
Kofod, Jeppe Jørgen, 404.
Kofoed, Petrea Emilie, arrestant, 365.
Kold, P., Nibe, 472 f.
Kolding, 201, 203.
Kongebroen (Middelfart), 444.
Kongeåen, 36.
Korck, Chr., glarmester, København, 380.
Korslundehus, Andreas el. Anders Niel
sen, straffefange, 106.
Kracht, Wiebke, arrestant, Puls, 415.
Kragh-Juell-Wind-Arenfeldt, Fred., Sieg
fried, baron, stamhusbesidder, 354.
Kranold, Rudolph (1819-89), embeds
mand, 34 f.
Krebs, Augusta Sophie, 548.
Kriegelstein, Chr. Carl Friedrich, Kiel,
283.
Krieger, A. F. (1817-93), indenrigsmini
ster, 12, 185, 187, 189.
Krogård (Fanø), 182.
Kronborg, 532.
Kronborg vestre birk, 263, 522.
Krüger, Johan Chr., kaptajnløjtnant, 30,
67.
Kühl, Chr. Hinrich, maskinbygger, Got
torp, 94.
Kyholm, 30.
Kær herred, 184, 352.
København, 15, 24 f., 30 f., 38, 51, 68, 77,
83, 85 f., 95, 97 f., 121 f., 131, 141, 145,
158 f., 164, 168-71, 192, 248 ff., 266 f.,
306 f., 316, 321, 328, 333, 335 f., 341, 362,
370 ff., 385, 412, 440 f., 445, 463, 513,
528, 548, 553 f., 564, 570, 574-77.
Københavns amt, 247.
Københavns amts søndre birk, 276, 319,
364, 373.
Köhn, dragon, Mölln, 318.
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Kölln, grænsetoldvægter, Glückstadt, 48.
König Christians Kog, 75.
Lacum, Johan Carl Chr., straffefange,
106.
Ladegårdsvejen (København), 335.
Lambert, Thomas, fabrikant, London,
414.
Landsperg, Philip Harald, forbedrings
husfange, Vridsløselille, 552.
Lange, Ane Katherine, f. Jensen, gift med
kobbersmed D. J. Lange, København,
548.
Lange, David Julius, kobbersmed, Kø
benhavn, 548.
Lange, H. W. og co., købmænd, Altona,
245.
Lange, Otto, arbejdsmand, Tårbæk, 364.
Langeland, grevskabet, 199.
Langesø, hovedgården (Odense amt),
163.
Langhoff, Julius Ferdinand Bjerager,
kapellan, 30, 67.
Langø (Præstø amt), 65 f.
Langaa, Rasmus Christensen, fæstnings
slave, København, 86.
Larsdatter, Ane Kirstine, forbedrings
husfange, 551.
Larsdatter eller Sørensen, Christiane
Marie, gift med arbejdsmand Christen
Olsen, København, 197.
Larsdatter, Karen Marie, forbedringshus
fange, 571.
Larsdatter, Kirstine Marie, arrestant,
262 f.
Larsdatter, Marie, gift med gårdmand
Niels Christensen Glad, Gandrup, 184.
Larsen, Anders, Aker sogn, 276.
Larsen, Anders Hansen, husmand, Spods
bjerg, 521.
Larsen, Christen, forbedringshusfange,
Tislumbunken, 160.
Larsen, Jens, straffefange, 137.
Larsen, Jens, husmand, 401.
Larsen, John Chr., sømand, Rønne, 65.
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Larsen, Jørgine, arrestant, Skovshøjrup,
314.
Larsen, Mads Peder, arrestant, 402.
Larsen, Niels, indsidder, Næsbymark,
184.
Larsen, Ole Ferdinand, bådebygger, Kø
benhavn, 241.
Larsen, Peter Albrecht, straffefange,
Horsens, 474.
Lassen, J. M., premierløjtnant, 482.
Lassen, Lauritz Lorentzen, straffefange,
106.
Lassen eller Larsen, Niels Christensen,
tugthusfange, Horsens, 552.
Lassen, Peder, daglejer, Sønderballe,
349.
Lassen, Olaus, gift med Ane Cathrine
Rasmusdatter, Tamdruplund, 402.
Lauenborg, hertugdømmet, 13 f., 17 f.,
45, 49, 51, 71, 76 f., 94, 97 ff., 102 ff.,
112 ff., 125, 165, 175 ff., 226, 232, 245,
279, 284, 286, 290, 304, 312, 323, 344 f.,
351, 360 f., 386 ff., 395, 399, 415, 424,
429, 449 f., 456, 463, 502, 539, 541, 567.
Lauridsen, Chr., røgter, 34.
Lauridsen, Claus, røgter, 34.
Lauritzen, Carl Aug., cigarfabrikant, Kø
benhavn, 485.
Laursdatter, Karen, straffefange, 106.
Laursen, Hans, tjenestekarl, Harridslev,
452.
Laursen, Niels, tjenestekarl, 292 f.
Lausen, Hans Chr., arrestant, Tandslet,
326.
Lebatz (Holsten), 41, 153.
Lehmann, Orla (1810-70), indenrigsmini
ster, 59, 312, 394.
Lehn, baroniet, 140, 374, 383, 408.
Lehns birk, 350, 549.
Leplay, Absalon Hippolyte, Paris, 443.
Lersøen (København), 335.
Lesse el. Læssøe, Hulda Camilla Bernar
dine, straffefange, Christianshavn, 474,
486 f.
Lewantowsky el. Lewantosky, Auguste
Helene, arrestant, 383.

Licht, A., stadsbygmester, Danzig, 177.
Licht, M. P. W., kaptajn, Ålborg, 348.
Liebe, C. F. J. H. (1815—83), statssekretær,
29, 46, 55, 70, 85, 98, 111, 121, 131, 148,
168, 178, 190, 200, 207, 225, 239, 242,
252, 268, 272, 279, 290, 295, 303, 312, 316,
323, 337, 341, 359, 366, 378, 385, 394, 405,
414, 427, 444, 455, 477, 481, 495 f., 514,
523 f., 537 f., 554 f., 566, 578 f.
Lienau, Friedrich Chr., barbersvend,
Århus, 160.
Lillebælt, 204, 443, 509.
Lille Steneng (S. Faldrup), 363.
Lilleø (Præstø amt), 65 f.
Limburg, 360, 362.
Limfjorden, 87, 136, 221.
Lind, Ane Cathrine, straffefange, 106.
Lind, Laurentine Frederikke, arrestant,
Odense, 550.
Lindbom, Caroline Svensdatter, forbed
ringshusfange, 63.
Lindemølle (Skåne), 301.
Lindet mose (Haderslev amt), 130.
Lindloft, Carl Johann Martin, garder,
193.
Lindum sogn (Viborg amt), 489 f.
Lindå skovdistrikt (Gottorp amt), 130.
Lohmann, Hans Heinrich, landmand,
Kuddewärde, 115 f.
Lolland-Falsters stift, 310.
London, 111, 120, 291, 429 ff., 460, 502.
Loremølle (Skåne), 301.
Lorentzen, F., urmager, Åbenrå, 175.
Lorentzen, H. L, toldforvalter, Bredsted,
167.
Lorentzen, Martin Heinrich, straffefange,
106.
Lovns sogn (Ålborg amt), 489.
Ludvigsdatter, Ane Marie, gift med ind
sidder Peder Rasmussen, Kidserup,
403.
Lund, Amalie Henriette, f. Petersen, gift
med hattemager V. L. Lund, Køben
havn, 353.
Lund, Andreas Peter, tobaksfabrikant,
Randers, 383.
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Lund, Dorthea Christine, gift med tøm
rermester Jens Madsen Rosendahl,
Vejle, 276.
Lund, Jacob Holm, arrestant, 142.
Lund, Jacob Holm, arrestant, 417.
Lund, Johan Ludvig, professor, 158, 196.
Lund, Mariane Cathrine, f. Sommerfeldt,
gift med tobaksfabrikant A. P. Lund,
Randers, 383.
Lund, Sophie Frederikke Vilhelmine, gift
med sømand Jens Hansen, København,
574.
Lund, Vilh. Laurentius, hattemager,
København, 353.
Lundbye, Chr. Carl (1812-73), krigsmini
ster, 12, 59.
Lundegård, Hans Mogensen, tugthus
fange, 572.
Lunden (Ditmarsken), 324.
Lundsted, Peter Chr., tømrer, 440.
Lungholm (stamhuset Sønderkarle), 422.
Lübeck, 42, 100 ff., 108, 121, 153, 164 f.,
304.
Lykke, Svend, vognfabrikant, Skive, 426.
Lyksborg slot, 179, 578.
Lynderup sogn (Viborg amt), 489.
Lysgård herred (Viborg amt), 265.
Lûtjens, H. P. E., Flensborg, 450.
Lütken, C. F., handelsagent, København,
577.
Lüttichau, Chr. Ditlev (1832-1915), stam
husbesidder, Tjele, 418.
Løgstør, 237, 341, 553.
Løgtofte, Rasmus Pedersen, tugthusfange,
Horsens, 552.
Løgumkloster amt, 288.
Lønholdt, Henrik Valdemar, forbedrings
husfange, Vridsløselille, 403.

Mackenzie, James, civilingeniør, Middle
sex, 195.
Mackeprang, Hans Marcus, regiments
kirurg, 474.
Mackeprang, Harald Wilhelm, bataljons
kirurg, 66.
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Madsdatter, Ane Marie, Peder Andersens
hustru, arrestant, 404.
Madsdatter, Ane Vita, forbedringshus
fange, Odense, 551.
Madsen, Niels Chr., gift med Ane Anders
datter af Overlade, 293.
Madsen, Thue, husmand, Tandrup mark,
380.
Madvig, J. N. (1804-86), professor, 355.
Maillefert, Benjamin, New York, 26.
Manderstrøm, C. R. L. (1806-73), svensk
statsmand, 427.
Manley, Cecilie, f. Nielsen, gift med
papir fabrikant W. Manley, Havreholm,
292.
Manley, William, papirfabrikant, Havre
holm, 292.
Mariager fjord, 236.
Maribo amt, 309, 471.
Marie Magdalene sogn (Randers amt),
522.
Mariendal gård (Gamtofte sogn), 486.
Marienthal, godset (Holsten), 304.
Marr, Carl Chr. Ludvig, toldforvalter,
justitsråd, Holtenau, 166.
Martens, Friederike Louise Christine,
tjenestepige, Wandsbeck, 291.
Martensen, Claus, arrestant, Scheggeroth,
400.
Mathiesdatter, Lovise, gift med skoma
gersvend Peder Hansen, arrestant, 143.
Mathiesen, Ane Christine, gift med
smedemester Schultz, Assens, 19 f.
Mathiesen, Mikkel, arrestant, 160.
Mathiesen, Peter Iver, skibsfører, Køben
havn, 241.
Matthiessen, Jacob Hinrich Ludvig,
arbejdsmand, Preetz, 33.
Matzen, Nicolai August, teglværks
bestyrer, Iller, 326.
Meier, Hans Jacob, tugthusfange, Stapel
feld, 542.
Meier, Margaretha Elisabeth, gift med
Hans Jacob Meier, Stapelfeld, 542.
Melchior-Nolden, Frankfurt/M., 442.
Merløse herred (Holbæk amt), 488.
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Mexico, 283.
Meyer, A. C. (1803-78), højesterets
assessor, 186.
Meyer, Carl Vilh. Rud., forbedringshus
fange, 21 f.
Meyer, Chr. Jensen, straffefange, 106.
Meyer, Johann Fred., arkitekt, Køben
havn, 380.
Meyer, Th. Chr. toldforvalter, Frederiksstad, 167.
Meyer, Thomas Jørgensen, straffefange,
137.
Meyn, C. R., stud, polyt. Carlshütte, 450.
Michels, Charlotte Christiane Dorothea,
f. Pogge, gift med Heinrich Michels,
162.
Michels, Heinrich, købmand, Rostock,
162.
Michelsen, Lorenz, smed, Borup, 296.
Michelsen, Niels, gårdmand, Kobberø,
119.
Michelsen, Wilhelm (1800-80), marine
minister, 12.
Middelfart, 83, 401, 444.
Mikkelsen, Marie, gift med tømrer N. A.
Tvenstrup, Århus, 420.
Mikkelsen, Niels Chr., arrestant, 469.
Miller, Robert, arrestant, 372.
Mogensen, Mogen, arrestant, 417.
Mohr, Catharina Magdalena, straffefange,
Wandsbeck, 155.
Moltke, A. B. W. E., administrator, grev
skabet Ranzau, 243 f.
Moltke, A.W. (1785-1864), lensgreve, 372.
Moltke, Friedrich Adamsen, præsident
for den holstenske regering, 446.
Moltke, Wilh. Carl Immanuel Johs.,
greve, sekretariatschef, Holsten, 446 f.
Moltke-Hvitfeldt, A. G. (1798-1876),
greve, stamhusbesidder, 238, 251 f., 334.
Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Leon (1829—
96), dansk diplomat, 27.
Moltkenborg, stamhuset, 238 f.
Monrad, D. G. (1811—87), minister for
kirke- og undervisningsvæsen, 12, 59,
61, 94, 196, 235, 312.

Mortensen, Ane Marie, gift med skoma
ger Danielsen, Balle, 23.
Mortensen, Ane Marie, arrestant, 469.
Mortensen, Axel Waldemar, arrestant,
223.
Mortensen, Hans, forbedringshusfange,
571.
Mortensen, Jens Peter, straffefange,
106.
Mortensen, Laurids, gårdmand, Overisen,
299.
Mortensen, Niels, straffefange, 319.
Muggesfelde (Holsten), 178.
Muhlholsted, Chr. Jensen, fæstningsslave,
København, 86.
Muhlius, Friedrich Gabriel, gehejmeråd,
245 f.
Mundt, I. F., gæstgiver, Wesselburen, 483.
Mundt, Sophie Marie Elise el. Sophie
Dorothea Elisabeth Mundt, arrestant,
85.
Mühlensteth, M. C., kommandørkaptajn,
332.
Myhre, Peder Christensen, forbedrings
husfange, 159.
Myhrvold, A. L, København, 359.
Mylius, Sigismund Wolf Veit, stamhus
besidder, Rønningesøgård, 522.
Müller, Johan Gotlieb, overførster, 356,
375.
Münnemann, Johann Philipp, maskin
fabrikant, Berlin, 387.
Møgelvang, Jacob Christopher, tugthus
fange, 175, 569.
Møller, Andreas Fred., tømrermester,
København, 194.
Møller, Carl, straffefange, 106.
Møller, Carl Aug., bygningsinspektør,
375.
Møller, Carl Peter Siegfried Christiansen,
forbedringshusfange, Christianshavn,
542.
Møller, Christen Christensen, forstan
der, Flakkebjerg, 327, 549.
Møller, Christen Larsen, straffefange,
Viborg, 474.
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Møller, Chr. Peter, lærer og kirkesanger,
Ørum, 83 f.
Møller, Christiane, f. Thiise, gift med
lærer C. P. Møller, Ørum, 83 f.
Møller, Christine Johanne Maria, f.
Gatermann, Wellingsbüttel, 346.
Møller, Dorthea Christine el. Christiane,
arrestant, 310 f.
Møller, Frederikke Louise, f. Lindegård,
gift med stadslæge I. H. V. Møller,
Nakskov, 264.
Møller, H., gårdmand, Vedsted, 550.
Møller, Heinrich Vilh., adoptivsøn af
kobbersmed D. J. Lange, København,
548.
Møller, I. H. V., stadslæge, Nakskov, 264.
Möller, Jochen Hinrich, Grönwold, arre
stant, 126 f.
Møller, Johan, skomagersvend, Stock
holm, 381.
Möller, Paschen Hinrich, arrestant, Ham
bergen, 387.
Møller, Rosine Emilie, f. Rost, gift med
skomagersvend J. Møller, Stockholm,
381.
Mölln (Femern), 318.
Møn, 553.
Møns herred, 65 f., 402.
Mørdrup, Niels Jørgensen, overvagt
mester, 197.
Mørup, hovedgården (Sorø amt), 318,
350.
Målykke (S. Faldrup), 363.
Nagel, Vilhelmine, tjenestepige, Elms
horn, 484.
Nakskov, 419.
Nebel (Skanderborg amt), 354.
Nederlandene, 360, 362, 364.
Negernbötel (Holsten), 115.
Neufeld (Holsten), 156.
Neuhof (Holsten), 153.
Neumühlen (Holsten), 183.
Neumünster, 115 f., 151 f., 445.
Neustadt (Holsten), 151 f., 156, 345.
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Nibe, 412, 489.
Nicolaisen, Chr., tugthusfange, Christi
anshavn, 572.
Nicolaisen, Niels Peder, gartner, 454 f.,
469.
Nicolausen, I., stenhugger, Rendsborg,
484.
Nicolay, Nicolaus (1818-69), baron, rus
sisk minister i København, 427.
Nicolaysen, Ane Marie, arrestant, 264.
Nielsdatter, Ane, enke, arestant, 131 f.,
491-94, 496.
Nielsdatter el. Boesen, Ane Kirstine,
Thisted, 161.
Nielsdatter, Ane Marie, gift med daglejer
Hans Sørensen, Middelfart, 401.
Nielsdatter, Anne Dorthea, gift med ar
bejdsmand Lars Jensen, Aunø, 381.
Nielsdatter, Bodil, arrestant, 263.
Nielsdatter, Cathrine, Andkjær, arre
stant, 64.
Nielsdatter, Christiane, gift med arbejds
mand Jørgen Nielsen, 489.
Nielsdatter, Inger, gift med drejermester,
Andreas Simonsen Hey, kaldet Kjer
tinge, 288.
Nielsdatter, Johanne Marie, forbedrings
husfange, 160.
Nielsdatter, Karen, gift med arbejdsmand
Søren Nielsen, Store Grandløse, 264.
Nielsdatter, Karen, arrestant, Ledøje,
400.
Nielsdatter, Maren, gift med tjenestekarl
H. F. M. Johansen, Femø, 391.
Nielsdatter, Maren, gift med Jørgen Ras
mussen af Århus, 488.
Nielsen, Ane Margrethe, adoptivdatter af
sognepræst E. F. Hansen, Årslev, 417 f.
Nielsen, Ane Marie, gift med Jacob Chr.
Nielsen, Venneberg, 439.
Nielsen, Birthe Marie, f. Hansen, gift
med værtshusholder H. Nielsen,
København, 289.
Nielsen, Chr., tjenestedreng, Østerhassing, 352.
Nielsen, Chr. Ludv., straffefange, 105.
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Nielsen, Conrad, købmand, Bogense, 454.
Nielsen, Cornelius, gårdmand, Sneiberg,
380.
Nielsen, Else Marie, gift med købmand
Michael Nielsen, Koldby, 370 f.
Nielsen, H. M. Chr., bagermester, Lys
tofte, 394.
Nielsen, Hanne Marie, arrestant, Vejlby,
368 f.
Nielsen, Hans, rasphusfange, 160.
Nielsen, Hans, værtshusholder, Køben
havn, 289.
Nielsen, Hans, tjenestekarl, 308.
Nielsen, Hans, forbedringshusfange, Hor
sens, 572.
Nielsen, Hans Fred., adoptivsøn af værts
husholder H. Nielsen, København, 289.
Nielsen, Hans Henrik, cand. philos. 7881.
Nielsen, Inger Cathrine, gift med sømand
Petersen, arrestant, 288.
Nielsen, Inger Marie, arrestant, 368.
Nielsen el. Jonasen, Jens, arrestant, 299.
Nielsen, Jens, smed, Rønne, 404.
Nielsen, Jens, husmand, Tårs, 473.
Nielsen, Jesper, arrestant, Søbjerg, 265.
Nielsen, Johanne Christiane, arrestant,
Kerteminde, 235.
Nielsen, Johanne Marie, gift med sko
mager Danielsen, Balle, 23.
Nielsen, Johanne Marie, arrestant, 469.
Nielsen, Johs., skomager, Helsingør, 369.
Nielsen, Johs., arrestant, Horslunde, 471.
Nielsen, Johs. David, fæstningsslave,
København, 86.
Nielsen, Jørgen, snedkermester, Frede
riksberg, 486.
Nielsen, Jørgen, arbejdsmand, 488 f.
Nielsen, Lars, snedkermester, Korsør, 20.
Nielsen, Lars, arrestant, 140 f.
Nielsen, Marie Kirstine, gift med hus
mand Jens Peder Christensen, 410.
Nielsen, Morten, arrestant, Fangel, 410.
Nielsen, Nicolai, tjenestekarl, Sørup, 20.
Nielsen, Niels, menig, 31.
Nielsen, Niels, forpagter, 573.

Nielsen, Niels, konstabel, Fredericia,
483.
Nielsen, Niels Chr., søn af gårdmand
Niels Christensen Glad af Gandrup,
184.
Nielsen, Ole, aftægtsmand, 451.
Nielsen, Peder, tjenestekarl, Sørup, 20.
Nielsen, Peder, tjenestekarl, Ris Mark,
185.
Nielsen, Peder, tjenestekarl, 488.
Nielsen, Søren, arbejdsmand, Store
Grandløse, 264.
Nielsen, Thomas, arrestant, 412 f.
Nilsson, Carl, arrestant, 520.
Nordby (Fanø), 121 f., 182.
Nordslesvig, 389 f.
Nordsøen, 116, 509.
Norge, 36, 92, 242, 291, 321, 360, 362, 514.
Norris, John, Birmingham, 305.
Notmann, Robert, ingeniør, St. Thomas,
366.
Nyboder, 92.
Nyborg, 38, 184.
Nydala (Småland), 452.
Nyegaard, Kr. O. V., exam, jur., Køben
havn, 32.
Ny Granada, 526 f.
Nyholm (Christianshavn), 84.
Nyrop, Camillus (1843-1918), professor,
København, 442.
Næstved, 403.
Nørager, Ole Henrik, straffefange, 106.
Nørbæk sogn (Viborg amt), 490.
Nørgaard, Jens, arrestant, 329.
Nørholm, stamhuset (Ribe amt), 320.
Nørrebro (København), 335.
Nørre herred (Bornholm), 277.
Nørre Horne herred (Ringkøbing amt),
489.
Nørrejylland, se Jylland.
Nørresundby, 341, 553.
Nørre-Vium sogn (Ringkøbing amt), 489.
Nørrevollum (Tønder amt), 113.
Nørvang herred (Vejle amt), 248.
Nøttrup, Peder Knudsen, tugthusfange,
183.
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Odense, 13, 82 f., 223, 276, 470, 524.
Odense amt, 574.
Odense herred, 292, 573.
Odsgård, Christen Nielsen, arrestant,
Vinkel, 374.
Odsherred (Holbæk amt), 95.
Oldenborg, 191.
Oldesloe, 100 ff., 151 f.
Olsen, Anders, indsidder, Høierup, 271.
Olsen el. Olesen, Ane el. Anna Marie,
arrestant, Jellinge, 382 f.
Olsen, Christen, arbejdsmand, Køben
havn, 197.
Olsen, Christopher, forbedringshusfange,
Suderø, 321.
Olsen, Hans, Svendborg, 197.
Olsen, Hans, kusk, København, 262.
Olsen, Johanne Marie, Holbæk, 339.
Olsen, Karen, f. Henningsdatter, gift med
kusk Hans Olsen, København, 262.
Olsen eller Olsdatter, Karen Marie, straf
fefange, 106.
Olsen, Lars Hans, arbejdsmand, Slagelse,
379 f.
Olsen, Niels, arrestant, 140 f.
Olsen, Ole Peder, 573.
Olsen, Ole Peter, spindeassistent,
Christianshavn, 548.
Olufmølle, Peter, daglejer, 20.
Olufsen, Ludvig Holberg, professor, 37,
63.
Opfermann, Jacob Carl Chr., kobber
smedemester, Rendsborg, 360.
Oriolla, A. H., greve, preussisk minister i
København, 415.
Orkneyøerne, 321.
Ostwald, Chr. Friedrich Adolph (1839—
73), justitsråd, dr. jur., 446.
Ottelundsgård (Maribo amt), 22.
Ottensen (Holsten), 183.
Ottostrup (Hjørring amt), 67, 422.
Ourø (Frederiksborg amt), 332.
Paget, Augustus B. (1823-96), eng. mini
ster i København, 427, 514.
Pahlhude (Ditmarsken), 72.
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Pahsenau, Nicolaus, drejer, Kiel, 181.
Palmmühle (Lauenborg), 74.
Paris, 27, 291, 427.
Paulsen, Caroline Margrethe, f. Svend
sen, gift med skovrider Sparre, 288.
Paulsen, Elisabeth, f. Landau, gift med
bager N. W. Paulsen, Flensborg, 349.
Paulsen, L. og søn, fabrikant, Bandholm,
414.
Paulsen, Niels Wollesen, bager, Flens
borg, 349.
Paulsen, Sophie, gift med væversvend
Andersen, København, 437 f.
Pechlin, E. F. A. G., baron, premier
løjtnant, 179.
Pedersdatter, Anne Kirstine, gift med
daglejer Moltzen, Nyborg, 82.
Pedersdatter, Birthe, gift med sadelma
germester H. M. Schultz, Assens, 19 f.
Pedersdatter eller Møller, Christiane,
forbedringshusfange, Christianshavn,
551.
Pedersdatter, Else Marie, gift med tømrer
N. A. Tvenstrup, Århus, 420.
Pedersdatter, Inger Marie, gift med gård
mand Niels Andersen, Nørre Vrå, 352.
Pedersdatter, Johanne Marie, gift med
Jens Chr. Sørensen, Tolne, 197 f.
Pedersdatter, Karen, arrestant, Odby,
328.
Pedersdatter, Kirsten, tjenestepige, 413.
Pedersdatter, Kjersten Marie, gift med
brolægger Carl Jensen, Randers, 328.
Pedersdater, Maren, arrestant, Gåbense,
37.
Pedersdatter, Sidse Margrethe, gift med
Peder Johansen, Onstrup mark, 419.
Pedersdatter, Sidsel, gift med Jens Carl
sen, Låge mark, 521.
Pedersen, Abelone, gift med skomager
Jens Peder Pedersen, Arhus, 438.
Pedersen, Anders, arrestant, 351.
Pedersen, Ane Kirstine, arrestant, 30.
Pedersen, Ane Kirstine, straffefange, 572.
Pedersen, Ane Marie, gift med fæstehus
mand Anders Sørensen, Heinsvig, 369.
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Pedersen, Bolette, gift med Niels Chr.
Andersen, Kloster, 139.
Pedersen, Christen, husmand, 310.
Pedersen, Hans, straffefange, 106.
Pedersen, Hans, arrestant, 131 f., 491-94,
496.
Pedersen, Jens, forbedringshusfange,
Horsens, 572.
Pedersen, Johan Chr., kaldet Chr. Skræder, arrestant, 464.
Pedersen, Lars, sogneforstander, 487.
Pedersen, Niels, lejehusmand, Moseby,
382.
Pedersen, Niels, arrestant, 519.
Pedersen, Peder, straffefange, 106.
Pedersen el. Frederiksen, Peder, Nyborg,
338 f.
Pedersen, Peder, arrestant, Boust, 411.
Pedersen, Thomas, arrestant, 246.
Pedersen, Thrine Margrethe, arrestant,
404.
Peter, storhertug af Oldenburg, 243, 269.
Peters, Carl, farversvend, Gross-Aschers
leben, Magdeburg, 49.
Peters, Jacob Ahrend, lærer, Haderslev,
112.
Petersen, arrestbetjent, 149.
Petersen, Anders, hestehandler, Aalykke,
183 f.
Petersen, Asmus, gårdmand, Hvidkilde,
286, 462 f.
Petersen, Carl Chr. Aug., arrestant, 271.
Petersen, Cecilie Erhardine, adoptivdat
ter af tobaksfabrikant A. P. Lund, Ran
ders, 383.
Petersen, Charlotte Catharine, arrestant,
Brarupskov, 150.
Petersen, Chr. Ludv. Aug., straffefange,
106.
Petersen, Elise Juliane, arrestant, 37 f.
Petersen, Gunild Jensen, arrestant, Hel
singør, 369.
Petersen, I. M., teglværksejer, Flensborg,
175 f.
Petersen, James, forbedringshusfange,
381.

Petersen, Jochim Friedrich Chr., værne
pligtig, Tangstedt, 74.
Petersen, Johan Anton Fred. Wilh., bir
kedommer, Amager, 327, 549.
Petersen, Johan Rudolph, mejeribesty
rer, 85.
Petersen el. Mørck, Johanne Cathrine,
straffefange, 106.
Petersen, John Johnsen, straffefange,
106.
Petersen, Julius Emil, arrestant, 438 f.
Petersen, Kirstine Elisabeth, straffe
fange, 105.
Petersen, Morten Lauritz Ewald, straffe
fange, 137.
Petersen, Nicolai, toldfuldmægtig, Ny
borg, 38.
Petersen, Nicoline Christophine Bolette,
adoptivdatter af hattemager V. L.
Lund, 353.
Petersen, Niels, husmand, Visborg, 309.
Petersen, Peter, straffefange, 319.
Petersen, Peter Hans, Sundbyvester, 391.
Petersen, Rasmus, kaptajn, 51.
Petersen, S., premierløjtnant, 349, 368.
Petersen, S. M., teglværksejer, Janneby,
45.
Petersgård skovdistrikt, 95.
Peto, S. M., eng. jernbaneentreprenør,
200, 204-07, 389 f.
Pheiffer, Carl, forbedringshusfange, 310.
Pheiffer, Marie Magdalene, forbedrings
husfange, 310.
Philippi, W., fabrikejer, Stromberg, 449.
Philippus, Johannes, straffefange, St.
Croix, 375.
Pingel, William Palmer, ritmester, 24.
Pinneberg, 41.
Pio, Vald. Vilh., boghandler, 411 f.
Plamböck, C. F., slagtermester, Maribo,
52.
Platzmann, C., fabrikejer, Glückstadt,
177.
Piessen, Carl, kammerherre, 244.
Plön, 153, 156 f., 181, 344, 388, 445, 484.
Potocki, Prot, København, 137.
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Poulsdatter, Christine, gift med S. Chr.
Thøgersen, Tolstrup, 368.
Poulsen, Ane Marie, arrestant, 140.
Poulsen, Henrik, politibetjent, Silkeborg,
310.
Poulsen, Jacob, fæstningsslave, Køben
havn, 86.
Poulsen, Niels, tugthusfange, 140.
Poulsen, Niels, straffefange, Christians
havn, 474.
Preetz, 49, 95, 344, 388, 406.
Prehn, Th., landkommissær, 483.
Preussen, 68, 89 ff., 93, 111 f., 191, 208,
225, 312 f., 317, 323 f., 366 f., 415, 428,
430, 434, 436 f., 458 f., 509, 555.
Priess, Johann Jacob, foged, Lensahner
hof, 324.
Prindsessegade (Christianshavn), 84.
Prior, D. C., guldsmedemester, Køben
havn, 426 f.
Prosser, William, London, 195.
Prytz, Johan Gustav, skomager, Køben
havn, 373.
Præstø amt, 65 f., 488.
Pøl skovriderdistrikt, 130.
Pölitz (Holsten), 100.

Quaade, George Joakim (1813-89), dansk
gesandt i Berlin, 112, 312.
Qvist, Ole, tugthusfange, 84.
Qvong, Chresten Pedersen, se husmand
Chresten Pedersen, 310.

Rakko, Frederikke Jensine, f. Rasmus
sen, gift med sadelmagersvend J. F.
Rakko, København, 320.
Rakko, Johan Frederik, sadelmagersvend,
København, 319 f.
Rakko, Johan Peter, adoptivsøn af sadel
magersvend J. F. Rakko, København,
319 f.
Ramhstorf, tømrer, Reinfeld, 73.
Ramus, F. E., embedsmand, 497.
Randers, 122, 136, 240, 369, 490.

607

Randers fjord, 25.
Randrup, Anton Chr., arrestant, 300.
Rangarvalla syssel (Island), 237.
Ranzau, grevskabet (Holsten), 50, 484.
Rasmusdatter, Ane Cathrine, gift med
Johs. Pedersen, Tandruplund, 402.
Rasmusdatter, Ane Johanne, straffefange,
137.
Rasmusdatter, Birthe Kirstine, steddatter
af Niels Pedersen, arrestant, 519.
Rasmusdatter, Maren, gift med lejehus
mand Niels Pedersen, Moseby, 382.
Rasmussen, Anders, arrestant, 338.
Rasmussen, Anders, straffefange, 340.
Rasmussen, Anders Chr., Kj ettrup, arre
stant, 143.
Rasmussen, Christen, tjenestekarl, 308.
Rasmussen, Chr., indsidder, Kværkeby,
161.
Rasmussen, Chr. Olsen, straffefange, 106.
Rasmussen, Hans, tjenestekarl, 438.
Rasmussen, Hans Peder, arrestant, 402.
Rasmussen, I. F. K., sekondløjtnant, 482.
Rasmussen, Jens, forbedringshusfange,
137.
Rasmussen, Jens Chr., menig, 276.
Rasmussen, Jørgen, Arhus, 488.
Rasmussen eller Krøyer, Jørgen, forbed
ringshusfange, Christianshavn, 550.
Rasmussen, Kirstine, gift med Henrik
Johansen, 300.
Rasmussen, Niels, husmand, Gudme
mark, 464.
Rasmussen, Peder, indsidder, Kidserup,
403.
Rasmussen, Regine Christine, adoptiv
datter af J. P. Jordan, København, 470.
Rathmannsdorf, godset (Slesvig), 139.
Ratzeburg, 49, 72 f., 124 ff.
Raunholt birk (Svendborg amt), 413,
473, 571.
Reichgruber, Ferdinand Eduard, menig,
361.
Reimer, Claus Heinrich, toldforvalter,
Tønning, 166.
Reimers, Jacob, gårdejer, Innien, 345 f.
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Reinbeck amt, 569.
Reinert, Peter Friedrich, tugthusfange,
Schacht, 544.
Reinfeld (Holsten), 41.
Reinhard, Nicoline Christine, gift med
arbejdsmand H. P. J. Ahrentzen, Fre
deriksberg, 575.
Reinhold, Anton Ludvig Aug. Wilh. Gu
stav, gårdejer, Musted, 28.
Reinhold, Magdalena Maria Louise, Lüt
jenburg, gift med C. C. F. Kriegelstein,
Kiel, 283.
Renck, I. A. A., godsejer, Buchenau, 286.
Rendsborg, 156, 166 ff., 178, 325, 345, 347,
483, 507.
Rendsborg amt, 415, 484.
Rethfort (Holsten), 345.
Rethwisch (Holsten), 100.
Reventlow, Arthur, greve, amtmand,
243 ff., 262.
Reventlow-Criminil, H. A. (1798-1869),
greve, 244.
Revsøskov (Haderslev amt), 130.
Rey, Charles, Paris, 443.
Reykjavik, 138,196, 297, 423, 523.
Ribe, 363 f.
Ribe amt, 364.
Richard, Kr. Fr. F., malersvend, Ringsebølle, 69.
Richardt, Poul Johan, købmand, Århus,
573.
Rigensgade (København), 131.
Ringkøbing amt, 293, 380, 451, 489.
Ringkøbing fjord, 136, 240.
Roat, Lovise, gift med politibetjent H.
Poulsen, Silkeborg, 310.
Roberts, Rebecca, arrestant, St. Thomas,
278 f.
Roberts, Samuel, Hull, 394.
Rohde, Hinrich Wilh., urmager, Kalten
kirchen, 76.
Rohde, I. A. og co., Lunden, 324.
Rohrbeck, Johan Carl, overmaskinmester, Bromberg, 335.
Rolandsen, Poul, fæstningsslave, Køben
havn, 86.

Rolfs, Detlev Friedrich, toldforvalter,
Husum, 167.
Rooswall, C. A., Stockholm, 553.
Rosen, Alfred v., regeringsråd, Holsten,
446.
Rosendahl, Jens Madsen, tømrermester,
Vejle, 276.
Rosendal, A. Hansen, Gentofte, 394.
Rosendal, O. Hansen, Gentofte, 393.
Rosenholm, stamhuset (Randers amt),
278.
Rosenkrantz, godset (Slesvig), 139.
Rosenkrantz, stamhuset, 374.
Rosenkrantz, Hans Henrik (1806-79),
baron, stamhusbesidder, 278.
Rosenørn-Lehn, Chr. Conrad Sophus
(1827-99), baron, 140.
Rosenørn-Lehn, Erik Chr. Hartvig (1825
-1904), baron, 140.
Rosenørn-Lehn, Otto Ditlev (1821-92),
baron, stamhusbesidder, 355, 363, 374,
383 f., 408.
Rosenørn-Teilmann, Chr. Peder Theo
dor (1817-79), stamhusbesidder, 320.
Roskilde, 46.
Ross, James, arrestant, St. Thomas, 547.
Rostedmark, Peter Christensen, menig,
Christiansted, 333.
Rothe, Tyge (1834-87), landskabsgartner,
546.
Rotwitt, C. E. (1812-60), amtmand, konseilspresident, 11 f., 65.
Rumohr, Willebald Paul Emil, regerings
råd, Holsten, 446.
Rumohr, Wulf H., Verbitter, Itzehoe,
124.
Rusland, 428.
Russell, John (1792-1878), eng. udenrigs
minister, 427 f., 433, 455-58.
Ryberg, Johanne Petrea Henriette,
f. Bruun, gift med skomagersvend P.
G. F. Ryberg, København, 522.
Ryberg, Peter Georg Ferdinand, skoma
gersvend, København, 522.
Rygaard, Søren, forbedringshusfange,
183.

NAVNEREGISTER
Rygård, hovedgården (Svendborg amt),
374.
Rævhale, Martin Sørensen, arrestant,
Lomborg, 364.
Rønne, 65, 469.
Rønningesøgård, stamhuset, 522.
Röper, Heinrich, træhandler, Ratzeburg,
126.
Rørbek mølle (Maribo amt), 162.
Raasløff, H. I. A. (1810-93), minister for
Holsten og Lauenborg, 59, 61, 190, 235,
246, 262, 269, 272.

Sachau, Claus Hinrich, gårdejer, Gnutz,
345.
Salomonsen, Moritz Isaac, arrestant, 143.
Samsø, 110.
Sand, Niels Chr. el. Christensen, forbed
ringshusfange, Christianshavn, 550.
Sandberg, Marie Gjertrud Næve, f. Bor
thig, København, 222.
Sassel (Holsten), 32 f.
Satrup skovdistrikt (Gottorp amt), 130.
Sauerbrey, avlsforvalter, Fedgården,
362.
Schackenborg, grevskabet, 288.
Schackendorf (Holsten), 115.
Schaffner, T. P., Kentucky, 321.
Schaltz, Ludvig Chr., straffefange, 106.
Schandorff, Poul Ibsen Vennemöes,
arrestant, 300.
Scheel, Hendrik Jørgen, greve, stamhus
besidder, 374.
Scheer, Emma Adolphine, f. Berg, gift
med krigsråd J. H. C. Scheer, 491.
Scheer, J. H. C., krigsråd, 491.
Scheiblein, Fred. Chr. Rud., murersvend,
København, 440.
Schelet, Carl Vilh., straffefange, 319.
Schemmann, I. C., fabrikejer, Hamborg,
449.
Schibbye, Johanne, arrestant, 411.
Schiffbeck (Holsten), 569.
Schildhauer, Carl Theodor, arrestant,
143.
39
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Schiött, Vald. Johan Ludvig, kgl. kapel
musiker, København, 486.
Schmidt, Anthon Julius, fabrikant, Kø
benhavn, 552 .
Schmidt, Caroline Marie, f. Joachim, gift
med skrædermester H. P. Schmidt,
Fåborg, 38.
Schmidt, Georg C. A. J. E., straffefange,
129.
Schmidt, Hans Nielsen, gårdmand,
Havervad, 288.
Schmidt, Hans Peder, skrædermester,
Fåborg, 38.
Schmidt, M. T., købmand, Hamborg, 75.
Schmidt, Nicolaus el. Nicolai, straffe
fange, 106.
Schmool, godset (Holsten), 407.
Schmuck, Anna, f. Andres, Stärkathen,
395.
Schnack, Christian Friedrich, straffe
fange, Stolpe, 95.
Schou, Carl Fred. Chr., skipper, Køben
havn, 472.
Schou, Johanne Jensine, f. Jensen, Ål
borg, 472.
Schousboe, Carl Georg Otto, arrestant,
438.
Schrøder, Carl Vilh., maskinfabrikant,
København, 476.
Schuldt, Anna, f. Zentner, gift med ind
sidder J. H. Schmidt, Brunsbüttel, 396.
Schultz, flækkeforstander, Ütersen, 396.
Schultz, Hermann Meyer, sadelmager
mester, Assens, 19 f.
Schultze, T., embedsmand, etatsråd, 253,
275, 446.
Schwarzenbeck amt, 115.
Schweim, Anna Catharina Maria, See
feld, arrestant, 415 f.
Schülp (Holsten), 483.
Schütt, Anna, f. Harder, enke, Glückstadt,
33.
Schäffer og Budenberg, fabrikanter, Buchen-Magdeburg, 335.
Schönweide, godset (Holsten), 568.
Scriver, C. F., toldkasserer, Tønning,!66.
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Seemann, J. J., gæstgiver, Mölln, 317 f.
Segeberg, 115, 117, 151 f., 345.
Segeberg amt, 76, 115.
Selck, retstjener, Muggesfelde, 178.
Selmer, Harald (1814-79), sindssygelæge,
Risskov, 440, 473.
Serridslev, Lauritz Fred., forbedrings
husfange, Christianshavn, 464.
Shetlandsøerne, 321.
Siemers, Johann Jochen Heinrich, foged,
Gretenberge, 361.
Sigurdsson, Olafur, Dallur, 365.
Silkeborg, 136, 240, 303, 341, 553.
Simonsen, Ellen Kirstine, arrestant,
Høkelbjerg, 416.
Simonsen, Fritz, forbedringshusfange,
119 f.
Simonsen, Johs., straffefange, 319.
Simonsen, Niels, forbedringshusfange,
Christianshavn, 520.
Simony, Carl Fred. (1806-72), justitsmi
nister, 12.
Sivertsen, Erik, tjenestekarl, Lyksborg,
365.
Sjælland, 336, 553, 564.
Skagen, 382, 404, 473, 570.
Skanderborg amt, 265, 271.
Skaptafelt syssel (Island), 237.
Skeljavik (Island), 224.
Skern sogn, 489.
Skippinge herred (Holbæk amt), 473,
570.
Skodsborg, 121, 131, 148, 295, 303, 414.
Skomager, Hans Andersen, gårdmand,
Vej ringe, 183.
Skotland, 321 f.
Skovby herred (Odense amt), 574.
Skærbæk, 113.
Slagelse, 379 f.
Slap eller Schlapp, Ursula eller Rosalie
Cecelie eller Emilie, straffefange, 106.
Slesvig, byen, 95, 399, 540.
Slesvig, hertugdømmet, 28, 34, 36, 43 ff.,
51-54, 69 f., 94 f., 99 f., 104,112 f., 123 f.,
127 f., 130,139,148 ff., 165 f., 175 f.,
207 ff., 211-14, 217-20, 231, 234, 244,

251, 270, 286, 296 f., 305, 311, 348-51,
357 f., 362, 374 ff., 384 f., 400, 424, 42833, 435 ff., 450, 456, 458 f., 463, 475,
509 f., 517 f.
Smed, Peder Larsen, arrestant, Brundby,
379.
Smidstrup, Hans Hansen, straffefange,
105.
Smith, Chr. Georg, adoptivsøn af korist
J. G. Smith, København, 381.
Smith, Edmund, Hamborg, 26, 334, 578.
Smith, Hansine Margrethe Caroline Svendine, gift med Peter Emil Smith, 119.
Smith, Jens Georg, korist, København,
381.
Smith, Vilhelmine Jacobine, f. Petersen,
gift med korist J. G. Smith, København,
381.
Sophie Amaliegård (Schilden-Jydske
Fideicommis), 373.
Sorø akademi, 196, 249, 318, 350.
Sorø amt, 132, 161.
Sorø birk, 418.
Sorø Store ladegård, 196, 249.
Spanien, 98.
Sparre, Caroline Margrethe, f. Svendsen,
Helsingør, 401 f.
Spätmann, Hans Hinrich, jernbanekon
duktør, Kiel, 40 f.
St. Croix, 108 ff., 356, 405, 474 f., 576.
St. Domingo, 527.
St. Jan, 109 f.
St. Johannes kirke (Nørrebro), 451.
St. Jørgensø (København), 335.
St. Marta, 526.
St. Petersborg, 291, 427.
St. Thomas, 109 f., 357, 366, 375, 385, 392,
475, 527, 529, 547.
Stade, 344, 358, 395.
Stade, Augusta, gift med C. L. E. M. Grae
ser, København, 308.
Stadil fjord, 136, 240.
Stahl, Maria Margaretha Dorothea, tjene
stepige, Lensahnerhof, 324.
Stahmer, Georg Friedrich, skomager,
Blankenese, 395.

NAVNEREGISTER
Stampe, Chr. Herman, søn af stamhus
besidder Henrik Stampe, 495.
Stampe, Christine Marie, f. Dalgas, gift
med stamhusbesidder Henrik Stampe,
495.
Stampe, Henrik (1794-1876),baron, stam
husbesidder, 495.
Stampe, Holger Chr., søn af stamhusbesidder Henrik Stampe, 495.
Stampenborg, baroniet, 495.
Stapelholm, 326.
Stavning sogn (Ringkøbing amt), 489.
Steffen, Fr. Ferd., gæstgiver, Flensborg,
450 f.
Steffen, Wilh., Wasbuck, 317.
Steffens, Christen, fæstningsslave, Kø
benhavn, 86.
Steffens, Johann, Svavsted, straffefange,
149.
Stege, 66, 310, 553.
Stegen, Heinrich Ferdinand Jacob,
Wandsbeck, 283.
Stelle-Wittenwurt (Ditmarsken), 155.
Steller See (Ditmarsken), 154.
Stender, Maria Christina Friederika, ar
restant, Kakelsberg, 568.
Stensballegård, stamhuset, 354.
Stettin, 68.
Stevns herred (Præstø amt), 362.
Stjerneholm (Skåne), 301.
Stocksee (Plön amt), 540.
Storebælt, 443 f.
Storgård, Christen Thomsen, husmand,
Børglum, 265.
Strandby sogn (Ålborg amt), 489.
Strandby, Peder Christensen, arrestant,
369.
Strib, 443.
Stridsland, Peder Gabriel, tjenestekarl,
Asmildkloster, 521 f.
Studsbøl plantage (Haderslev amt), 130.
Stoesger, Louis, ingeniør, Breslau, 62.
Storbritannien, se England.
Straumfjord (Island), 224.
Stromsø, Ole Jensen, straffefange, 106.
Stubbe, sadelmager, Reinfeld, 73.
39*
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Stubbekøbing, 66, 310.
Stubbekøbing herred, 65 f., 183.
Stybekryb, Frederik, røgter, 34.
Stør, floden, 156.
Størtger, Sigismund Bernhard, tugthus
fange, Horsens, 572.
Staal, I., overlæge, 367, 379.
Suenson, Otto Frederik (1810-88), med
lem af rigsrådet, 334.
Sundeved skovdistrikt, 130.
Sunds herred (Svendborg amt), 276, 350,
402, 549.
Surel, Ferdinand Th., kleinsmedemester,
Nakskov, 419.
Svane, L. C., premierløjtnant, 70.
Svanemose (Slesvig), 130.
Svanenskjold, fideicomisset, 337.
Svendborg, 122.
Svendborg amt, 38.
Svendsdatter, Marie Kirstine, gift med
Jens Christensen, Lyngså, 294.
Svendsen, Andreas, arrestant, 547.
Svendsen, Karen Maria Charlotte, adop
tivdatter af materialkusk N. Jørgensen,
Brede, 339.
Svendsen el. Christensen, Peder Chr.,
straffefange, 106.
Svendsen, Poul, arbejdskarl, Bøgsted,
454.
Svendsen, Svend Peter, straffefange,
106.
Svendstrup, Hans Pedersen, tugthus
fange, 23 f.
Svenstrup (Skåne), 301.
Sverige, 36 f., 78, 92, 173, 242, 248, 291,
299, 302, 321, 360, 362, 427, 514.
Syberg, Frantz Fred. Ernst Anton, bræn
deribestyrer, Grundfør, 28.
Süberkrüpp, Asmus Hans Hinrich, arre
stant, Schafstedt, 317, 406.
Sydamerika, 526, 536 f.
Südei, Friederike Wilhelmine Johanna,
tugthusfange, Bleckendorf, 346.
Sydslesvig, 390.
Sydvesthjørne (Slesvig), 393.
Sæby, 161.
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Sæbygaard, stamhuset (Hjørring amt),
66 f., 422.
Sæbygård (Hjørring amt), 67, 422.
Sædding sogn (Ringkøbing amt), 489.
Søby søgård, stamhuset, 139.
Sønderborg, 54.
Søndergård, Mette Sofie, arrestant, Anslet, 416 f.
Sønderkarle, baroniet, 421.
Sønderherred (Als), 50.
Sønderlund skov (Slesvig), 130.
Sørensdatter el. Sørensen, Ane Kirstine,
arrestant, 298.
Sørensdatter, Ane Marie, arrestant, 23.
Sørensdatter, Karen, arrestant, 351.
Sørensdatter, Maren, arrestant, 246.
Sørensdatter, Maren, arrestant, Breum,
328.
Sørensen, Anders, fæstehusmand, Heinsvig, 369.
Sørensen, Christen, husmand, Hadsten,
184.
Sørensen, Hans, husmand, 198.
Sørensen, Jens Chr., straffefange, 129.
Sørensen, Jens Chr., murerlærling, 223.
Sørensen, Jens Chr., 197.
Sørensen, Johan, arrestant, 270.
Sørensen, Johan, tjenestekarl, Halleløv,
439.
Sørensen, Johannes, Langskov, 185.
Sørensen, Lorentz, konstabel, 71.
Sørensen, Mads, sadelmagersvend, Helt
borg, 339.
Sørensen, Niels, arrestant, 23.
Sørensen, Peder, arrestant, Ørsted, 409.
Tangstedt (Holsten), 74.
Tankenrade (Holsten). 41.
Tarm, 489.
Tarnow, Chr. Heinrich Vilh., arrestant,
Sundbyvester, 308.
Tarre, Søren Jørgensen, arrestant, 300.
Tellingstedt (Holsten), 72.
Terry, W., London, 34.
Tersløse hovedgård (Sorø amt), 63, 134,
249.

Testrup sogn (Viborg amt), 489.
Thaysen, Peter Petersen, arrestant, 368.
Thellemann, Emma Elisabeth, f. Nissen,
gift med kancellist V. Thellemann, 352.
Thellemann, Vilhelm, kancellist, 352 f.
Therkildsen, Andreas, tugthusfange, 247.
Thestrup, H. N. (1794-1879), krigsmini
ster, 11 f., 59 f., 514.
Thiel, C., fabrikejer, Pinneberg, 449.
Thielenhemmer kog (Ditmarsken), 396 f.
Thisted, 161.
Thisted amt, 119, 340.
Thomasdatter, Ane Else, gift med Johs.
Sørensen, Langskov, 185.
Thompson, Nathan, London, 477.
Thoms, F. J. C. P., toldkontrollør, Arnæs,
167.
Thomsen, A. T., rådmand, stænderdepu
teret, 376.
Thomsen, Jørgen, arrestant, Løjt, 264.
Thorngreen, Andreas Hansen, detail
handler, København, 414.
Thorson, Axel, ingeniør, København,
305.
Thorsø, Caspar Fred. Chr., translatør,
København, 138.
Thulesen, P., kunstdrejer, København,
476.
Thygesen, Rasmus Hansen, krydstold
assistent, Assens, 410.
Thøgersen, Simon Chr., Tolstrup, 368.
Timm, Albrecht, Slesvig, 540.
Timm, A. M., f. Lohse, enke, Lutzhorn,
540.
Tisvilde, 95.
Tjele, stamhuset, 418.
Tofte, Chr. Jensen, straffefange, 106.
Tonnendorf (Holsten), 284 f.
Tonnendorfer Moor (Wandsbeck), 155.
Torfadatter, Sigridur, gift med Olafur
Sigurdsson, Dallur, 365.
Tornesch (Holsten), 396.
Torp, Emma Sophie, arrestant, 519.
Traven, 101.
Travensalze (Oldesloe), 47 f.
Traventhai, 127.

NAVNEREGISTER

Trittau amt, 127, 406.
Tryde, Eccard Christopher, avisudgiver,
Rønne, 468 f.
Trygge vælde amtstue, 135, 194.
Trælskoven (Åbenrå amt), 355.
Tuborg, 336.
Tudse herred (Holbæk amt), 488.
Tvede, Henrik, straffefange, 129.
Tvenstrup, Niels Aug., tømrer, Århus,
420.
Tychsen, Hans Joachim, straffefange,
Sønderbrarup, 149 f.
Tyskland, 14-17, 203, 209, 211 ff., 217,
225, 233 f., 259 f., 313, 428-37, 455, 457,
459 f., 497, 500, 503, 509, 511, 514, 518,
546, 555, 575.
Tærø (Præstø amt), 65 f.
Tølløse, 421.
Tønder, 113, 209, 393.
Tønder amt, 288, 543.
Tønning, 144, 390.
Tørrild herred (Vejle amt), 248.
Tårnby (Præstø amt), 23.
Uggeløse, Peder Pedersen, tugthusfange,
Horsens, 553.
Ulbjerg sogn (Viborg amt), 489.
Ulf, Christen Christensen, forbedrings
husfange, 137.
Ullits sogn (Ålborg amt), 489.
Ulriksdal, hovedgården (Maribo amt),
302.
Ulstrup sogn (Ålborg amt), 489.
Ulstrup, Jens Frederiksen, menig, Christiansted, 279.
Unsgaard, Iver Johan (1798-1872), mini
ster for Holsten og Lauenborg, 12.
U.S.A., 90,116, 321 f., 360, 362, 441, 527,
529 f., 535 f.

Wagner, Peter, arrestant, København,
161.
Wallhöfer, Alida Henriette Wilhelmine,
arrestant, Hinschenfelde, 405.
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Vallø birk, 23.
Valløby (Præstø amt), 23.
Vallø stift, 372.
Valsgård sogn (Ålborg amt), 236.
Wandsbeck, 100 ff., 155, 284 f., 291, 304.
Varley, Cromwell Feetwood, London,
221.
Warnstedt, Ferdinand, regeringsråd,
Holsten, 446.
Vassard, Niels Alexander, 370.
Weber, Axeline Louise Sophie, f. Rosenkrantz, gift med hofjægermester R.
Weber, 139.
Weber, Robert, hofjægermester, dr. jur.,
139.
Weddingstedt (Holsten), 72.
Wedel (Holsten), 41.
Wedel, E., Aldumgård, 198.
Wedel, Elisabeth, 198.
Wedel, Emil (1824-1909), departements
chef, 198.
Wedel, Jens Kraft Dinesen, løjtnant,
198.
Wedel-Heinen, A. C., kammerjunker, 329.
Wedell, Marie Frederikke Caroline,
f. Hoick, baronesse, 107.
Wedellsborg birk, 264.
Vedsted (Haderslev amt), 550.
Weissenhaus, godset (Holsten), 317.
Wendel, skovfoged, Rögen, 407.
Wendemuth (Wandsbeck), 101.
Wendt, Franz Aug. Wilh., murersvend,
Damnatz, 387.
Wendt, Friedrich Wilhelm, advokat,
Rendsborg, 346.
Wentworth, Stephen Thomas, civilinge
niør, Middlesex, 195.
Versmann, F., London, 578.
Westengaard, O., premierløjtnant, 71.
Westenholz, Regnar (1815-66), godsejer,
finansminister, 11 f., 60, 531.
Vesterbro (København), 335.
Vesterbølle sogn (Viborg sogn), 489.
Vester herred (Bornholm), 142.
Vester Hornum sogn (Ålborg amt), 489.
Vester Indelukke (Bregentved), 372.
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Vesterlandsføhr, 268.
Vesterport (København), 15.
Vestindien, dansk, 69, 108 f., 127, 130 f.,
137,145, 163,182 f., 195, 221, 241, 278 f.,
287, 297, 305 f., 311, 325, 334 f., 341,
359, 366, 375, 377, 381, 392 ff., 414,
425 f., 442 f., 475 ff., 485 f., 495, 519,
526-30, 535 f., 547, 552 f., 576, 578.
Westphal, Sophie Elisabeth Auguste, ar
restant, Neustadt, 386.
Viborg, 489.
Viborg amt, 489.
Viby, Hans Hansen, forbedringshus
fange, Horsens, 572.
Wichfeld, Jørgen, stamhusbesidder,
Engestofte, 22, 302.
Victoria (1819-1901), engelsk dronning,
16.
Wieck, J. H. H., gårdejer, Osterrönfeldt,
178.
Wieck, Paul Friedrich, arrestant, Schön
horst, 176 f.
Wien, 323, 337, 427, 514, 517.
Wiese, Antje, gift med arbejdsmand H.
Wiese, Barsbeck, 406.
Wiese, Hans, arbejdsmand, Barsbeck,
406.
Vietheer, Diedrich, kådner, Colmar, 347.
Wilcken, Carl el. Carl Chr., straffefange,
106.
Wilhelm, Johan, arrestant, Ballerup,
196 f.
Wilhelm (1797-1888), preussisk prins
regent, sen. konge, 111.
Vilhelmsen, Niels, forbedringshusfange,
160.
Villadsen, Emilius, tugthusfange, Hor
sens, 420.
Villain, Jean Marie, slagtermester, St.
Thomas, 333 f.
Williams, Richard, arrestant, Judithsfancy, 474.
Windberger sø (Ditmarsken), 33.
Vinding herred (Svendborg amt), 82,
413, 473, 571.
Winther, Carl Fred., arrestant, 24.

Winther, Carl Hendrik el. Heinrich,
snedkermester, 424.
Winther, Julius, murersvend, 87.
With, Johan Peter, straffefange, 105.
Witzendorff, Gustav Herman (1818-63),
hannoveransk diplomat, 269.
Witzetze (Lauenborg amt), 74.
Wodehouse, John (1826-1902), eng. di
plomat, 273.
Vogel, Anton, Altona, 387.
Vognsild sogn (Alborg amt), 489.
Voigt, Johan Georg Chr., kunstdrejer,
Sorø, 518 f.
Vokuhl, Johann Heinrich, væversvend,
Lankau, 361.
Wolff, Detlef, gårdmand, Söhren, 407.
Wolff, Heinrich, søn af gårdmand D.
Wolff, Söhren, 407.
Wolff, Wilhelm, søn af gårdmand D.
Wolff, Söhren, 407.
Wolfhagen, F. H. (1818-94), minister for
Slesvig, 12, 59, 61, 235, 481.
Volksdorf (Hamborg), 101, 304.
Wollersum (Holsten), 115.
Vorbeck, Johs. Joachim Heinrich, Kø
benhavn, 401.
Vordingborg amtstue, 135, 194.
Vordingborgs nordre birk, 66.
Vorgod sogn (Ringkøbing amt), 489.
Vorning sogn (Viborg amt), 489.
Voss, Meldorf, 33.
Wrist (Holsten), 156.
Vråbylund skov (Vallø), 372.
Wulff, A. F., Brede, 127.
Wulff, Frederikke, enke efter udskriv
ningschef F. A. Wulff, 452.
Wulff, J. A. G., Brede, 127.
Wyk, 393.
Wyllie, James, London, 334.
Wystoft, Johan Fred. Vilh., straffefange,
Christianshavn, 474.
Wätke, Carl Heinrich, rentier, Altona,
406.
Wöhrden (Holsten), 115.

Ütersen, 40 f., 396.

NAVNEREGISTER
Zachrau, Henrik Vilh., kunstdrejer, 267.
Zachrau, Johanne Sophie, f. Bodholt, gift
med kunstdrejer H. V. Zachrau, 267.
Zeuthen, baroniet, 421.
Zeuthen, Sophie, f. komtesse Schulin,
baronesse, 421.
Zoëga, Christoph Frederik, forpagter,
409.
Zytphen-Adeler, Bertha Henriette Frede
rikke (1814-75), gift med stamhusbe
sidder G. F. O. Z.-A., 137.
Zytphen-Adeler, Georg Fred. Otto (181078), baron, stamhusbesidder, 137.

ölrich, Peter Nicolaus, arrestant, Bruns
büttel, 396.
Øls sogn (Ålborg amt), 237.
Ørneberg, Poul Chr., straffefange, 340.
Ørreslev sogn (Skanderborg amt), 354.
Østerbølle sogn (Viborg amt), 489.
Østersøen, 116, 156, 509.
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Østrig, 27,191, 312 f., 323 f., 366 f., 415,
430, 434, 436 f.
Østrin, Caroline Vilhelmine, f. Schubart,
gift med jernhandler J. N. Østrin, Kø
benhavn, 362.
Østrin, Jöns Nilsson, jernhandler, Kø
benhavn, 362.
Øverød, Rasmus Jensen, fæstningsslave,
København, 71.
Åbenrå, 368.
Åbenrå skovdistrikt, 130.
Ålborg, 122, 236.
Ålborg amt, 489.
Aarby, Carl, møller, Rørbæk, 162.
Århus, 95, 122, 159 f., 196, 369.
Års sogn (Ålborg amt), 489.
Aarsleff, Julie, f. Meyer, Nyborg, gift
med købmand Ludvig Aarsleff, 183 f.
Aarsleff, Ludvig, fhv. købmand, Nyborg,
183 f.
Årup skov (Åbenrå amt), 130.
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Adelersborg, baroniet:
Fritagelse for at yde afdrag, 137.
Adelspatent, udstedelse af, 129 f.
Administrationen af grevskabet Christi
ansholms skove, ophævelse af, 371 f.
Adoptionsbevillinger, 83 f., 120, 174 f.,
263 f., 289, 301, 319 f., 339, 352 ff., 381,
383, 403 f., 417 f., 424 f., 440, 470, 472,
522, 548.
Afhændelse af ejendomme, lov om, 357,
375.
Afsked i nåde af officer, 179 f., 194.
Akureyri, oprettelse til købstad, 290, 418.
Alderstillæg, lov om ekstraordinært, 327,
549.
Altinget:
Forelæggelse af love for, 294.
Meddelelser til, 294 f., 297 f., 352, 439.
Ændring af, 354.
Amnesti for officerer, 50 f.
Amtsgården i Traventhai, byggearbejder
ved, 127.
Apanager, godkendelse af, 107, 140, 199,
293, 356, 376 f., 384 f., 495.
Apoteker:
Bevilling til, 138.
Handelsret for apotekere og materia
lister, 390 f., 411.
Appellationsretten for Slesvig:
Domme afsagte ved, 54, 150, 176, 326,
349, 378, 400, 416 f., 462, 544.
Arrest og beslag, fritagelse for, 159,
161 f., 263, 339, 382.
Artillerikaserne på Christianshavn, lov
om, 24.

Arveafgifter m. m., lov om, 135 f., 250.
Assistenshuset, 96 f.
Barbernæringen, lov om, 136, 240.
Beneficeret bøndergods, afhændelse af,
107, 463.
Benådning, afslag på, 370 f., 417.
Benådninger, 19-24, 33, 39 ff., 46, 49 f.,
54 f., 63 ff., 69, 71, 74, 76, 78-87, 95,
105 f., 114 f., 118 ff., 126-29, 134, 137 f.,
141 ff., 145 f., 149 ff., 155, 159 ff., 174
-78, 183 f., 196 f., 222 f., 247 f., 263-66,
270 f., 276-79, 286-89, 291 ff., 299 ff.,
308-11, 314 f., 317 ff., 321, 324, 326-29,
333 f., 338 ff., 346 f., 349-53, 361-66,
368-72, 374 f., 378 ff., 382 ff., 386 f.,
391, 395 f., 399-403, 405 ff., 410-13, 415,
418-21, 424 ff., 437 ff., 441, 450 f., 454 f.,
468-74, 484, 487 f., 491, 520 f., 523, 54144, 547 f., 550 ff., 567 ff., 571-74.
Betleri, se: løsgængeri.
Bevillinger ad mandatum, nye regler for
udstedelse af, 306 f.
Bispetiender, 26.
Bornholm:
Brændevinsbeskatningen på, 336 f.
Militstjenesten på, lov om, 19.
Brandvæsenet på landet, lov om, 38, 268.
Brændevinsbrænderiers anlæg, bevilling
til, 128, 485 f.
Bygningsvæsenet på landet, lov om, 173.
Charlottenlund skov, bestyrelsen af, 546.
Christianshavns straffeanstalt:
Løsladelser fra, 22, 24,159 f., 289,
309 f., 340, 375, 425, 474, 520, 542,
550 f., 569, 571 f.
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Christiansø:
Henlæggelse under Bornholms amt,
577.
Straffemyndighed for den højstkommanderende på, 191.
Damp- og sejlskibe, reglement for, 51.
Ditmarsken :
Fastlæggelse af ejendomsgrænser, 32.
Domæneskove, afhændelse af, 28.
Dødsstraf:
Eftergivelse af, 23, 30, 37 ff., 47, 54,
63 ff., 77 f., 99 f., 113 f., 131-34,
139 ff., 142 f., 176, 235 ff., 246 f.,
262 f., 297 ff., 315, 326, 339, 351, 368,
379, 382 f., 386, 392, 395, 400 f., 404 f.,
409-12, 415 ff., 419, 437, 462, 464,
486 f., 519, 547.
Eksekvering af, 131 f., 140 f., 329-32,
465-68, 491-96, 547 f.
Dåreindretninger i Århus, Randers og
Horsens, nedlæggelse af, 369.
Eftergørelse af kunstværker, lov om, 577.
Eftertryk m. m., lov om:
Udvidelse til Slesvig, 127 f.
Eksercerplads, overdragelse til krigs
ministeriet af, 84.
Elbtolden, ændring af, 146.
Eneretsbevillinger, 25 f., 34, 45, 51 f.,
62 f., 73 f., 94 f., 99, 104 f., 112, 118, 127,
137, 175 ff., 194 f., 220 f., 241 f., 286 f.,
296 f., 305 f., 324 ff., 334 f., 341, 359 f.,
377, 387, 393 f., 413 f., 426 f., 441 ff.,
449 f., 462 f., 475 ff., 485 f., 518 f., 552 f.,
577 f.
Enmandssenge for det indkvarterede
mandskab, lov om, 336, 553 f.
Fanø:
Ophævelse af eneret til værtshushold
på, 135 f.
Farveri på Møn, ophævelse af, 553 f.
Fattigskolen i Plön, ophævelse af, 156 f.
Fideicommisariske bånd, frigørelse for,
139.
Fideicommiskapital ved stamhuset Juelsborg, oprettelse af, 307 f.
Finanslove, 26, 87, 158, 250, 356, 393, 475,
554.
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Finansministeriet :
Budget for, 28, 356, 393, 575.
Henlæggelse af bestyrelsen af konge
rigets aim. finansielle anliggender
under, 539.
Sagers forlæggelse for, 117 f.
Finansperioden og statskasseregnskabet,
lov om, 356 f.
Firmaer og fuldmagter, benyttelsen af,
136, 350 f., 549.
Flakkebjerg institut, anbringelse på, 248.
Flensborg:
Skatteudskrivningen i, ændring af, 35.
Flådens udbygning, 88-94. Se også:
Rustningsforberedelser.
Forbedringshusstraffen, ændring af, 327,
549.
Forfatningsloven af 1855, ændring af,
342 ff., 359, 385.
Forhyring af fremmede søfolk, lov om,
293 f., 350 f., 549.
Forpagtningskontrakter, godkendelse af,
66 f., 72 f., 75.
Forskud på gager m. m., lov om, 356 f.,
385.
Forst- og gartnerundervisningens hen
læggelse under landbohøjskolen, 577.
Forsørgelses- og understøttelses
selskaber, planer for, 355.
Fredensborg slots montering, 531-35.
Frederiksborg slotskirke, istandsættelse
af, 51, 87.
Frederikshavn :
Havneanlæg ved, 359, 553 f.
Frederiksstad :
Stadfæstelse af privilegier for mennonitermenigheden i, 45 f.
Frilagre m. m., lov om, 144, 357.
Fri rådighed, overdragelse til, 198.
Fuldbyrdelsen af domme, afsagt i
Sverige, 173, 248, 302 f.
Færgeruter, nedlæggelse af 110 f. 144.
Færøerne:
Amtmandsembedet på, ansøgning om,
327 f.
Brændevinshandel på, lov om, 19, 67.
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Fæstelovgivningen, ændringer i, 136, 250.
Fæstningsterrainet ved København, eks
propriation af ejendomme på, 135 f.
Fødsels- og plejestiftelsen i København,
betaling for børn i, 320.
Gehejmestatsrådet :
Frist for forelæggelse af forestillinger
i, 29.
Optagelse i, 61.
Protokollen, godkendelse af, 29, 98.
Gelting, skoleforholdene i, 53 f.
Gesandtskabsposten i Paris:
Besættelsen af, 27.
Glückstadt straffeanstalt, løsladelser fra,
543 f.
Gudenåfarten, lov om, 136, 240.
Guldborgsund, fast bro over, 475, 577.
Handelsvægt, forandret inddeling af, 182,
249 f.
Hedestrækninger, lov om erhvervelse af,
357.
Helligdagslovgivningen, ændring af, 473.
Helstatsarmeen, fremtidig ordning af,
253-61.
Heste, udskrivning af, 269 f.
Hesteavlens fremme, lov om, 136, 553 f.
Hestebane, tilladelse til aktietegning i,
396.
Holsten :
Bidrag til monarkiets fællesudgifter,
538 f., 575.
Bortfald af købstædernes bidrag til
militærtransporter, 72.
Budget for, 103, 296, 399.
Chausséarbejder i, 71, 115, 153 f., 295,
344 f., 388.
Deltagelse i monarkiets rustnings
udgifter, 316.
Digekassen, bidrag til, 177, 295, 388 f.
Domænevæsenet, budget for, 103, 397.
Forbud mod den tyske nationalfor
ening i, 232 f.
Forfatning for, 252.
Genindsættelse i tidligere stand, lov
om, 447.
Grænsejustering mod Hamborg, 32 f.

Handelsfirmaer m. m., meddelelser om
oprettelse m. m. af, 462.
Jernbanetariffer, fastsættelsen af, 42,
49.
Lønningslov, 76.
Magasinkorn, udskrivning af, 151, 415,
539 f.
Overdikasterier i, sammensætningen
af, 447
Pastvang, ophævelse af, 360.
Personposttakster, ændring i, 146 ff.
Regering i, oprettelse af, 444-47.
Rettergang, love om, 448.
Ro og orden, foranstaltninger til opret
holdelse af, 233 ff.
Statholderskab for, oprettelse af, 12-19.
Straf for barnemord m. m., lov om, 447.
Uægte børns arveret, lov om, 448.
Vejafgifter, 41, 115.
Vekselordning for, 387 f.
Holsten-lauenborgske overappellations
ret, domme afsagt af, 113, 149 f., 155,
176 f., 286, 317, 346 f., 386, 395, 405, 416,
541 ff., 568.
Horsens straffeanstalt:
Løsladelser fra, 134, 160, 247, 271, 319,
420, 474, 520, 552, 572.
Humlebæk havn, afhændelse af, 136 f.
Husegård (ved Torshavn), lov om af
hændelse af trøer ved, 328, 571.
Husum:
Skatteudskrivningen i, ændring af, 35.
Højesteret:
Domme afsagt af, 20, 23, 37 f., 64,118 f.,
128 f., 132, 140, 142,146, 184, 197, 223,
235 ff., 246 ff., 262-65, 277, 288, 291,
297-301, 308, 310 f., 315, 321, 327 ff.,
338 ff., 351, 368 f., 372, 374 f., 379,
382 ff., 392, 400-05, 409-13, 417, 419,
424, 437 f., 441, 464 f., 469, 472,
486 ff., 491, 519 f., 547 f., 573.
Dommeres anciennitet i, 185-90.
Inddiget jord, fordeling af, 483 f.
Indenrigsministeriet :
Budget for, 25, 158, 554, 577.
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Lodssagens forlæggelse for, 171 f.,
191 f.
Indfødsret, love om erhvervelse af, 28 f.,
357.
Island:
Dyrplageri, lov om straf for, 224 f.,
418.
Forbedringshusstrafs udvidelse til, 224.
Forfatningsmæssig stilling i monar
kiet, 298.
Fremmede fiskere ved, tilsyn med,
289 f.
Fåreskab, udryddelse af, 298.
Fårevagter, refusion af udgifter til,
237 f.
Handelssteder, autorisation af, 224.
Helligdagslovgivningen for, 138.
Jordebog for, legalisering af, 277.
Jordtaksation, omkostninger ved,
277 f., 439.
Kollekten, status for, 294.
Kollekten, udlån af, 352.
Kommunalvæsenets ordning på, 294 f.
Kvindens myndighed, lov om, 224.
Lønningslove for, 46, 106 f., 441.
Løsemænd m. v., lov om, 294.
Medicinalvæsenet, ændring af, 298.
Offentliggørelse af regnskaber for of
fentlige kasser m. m., 266 f.
Ombytning af mønter, 131.
Opkrævning af skat på, 185.
Postforsendelser på, 298.
Proclamata i boer, 224.
Tomthuse, afgift af, 138.
Tyendelov for, 294.
Udvidelse af dansk lovgivning til,
223 f.
Umyndiges midler, bestyrelsen afj 294.
Vejvæsenet på, 271 f.
Ægteskabslovgivningen, ændring af,
267 f.
Jagtlovgivningen, 136, 240.
Jernbaneanlæg:
Altona-Blankenese, 152 f.
Flensbor g-Vamdrup, 43, 207, 389 f.
Fyn-Jylland, 42 f., 200-07, 239 f., 443 f.
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Glückstadt-Elmshorn, 540 f.
Itzehoe-Heide, 303.
København-Klampenborg-Helsingør,
159, 249 f., 335 f.
Lübeck-Hamborg, 101 f., 303 f.
Neumünster-Segeberg, 151 f.
Neustadt-Oldesloe, 151 f.
Oldesloe-Wandsbeck-Hamborg, 100 ff.
Rendsborg-Kellinghusen, 156.
Se også: Hestebane.
Jordsalg, godkendelse af, 33, 47 ff., 73,
117 f., 126, 155, 245, 251 f., 284 f., 295 f.,
324, 363 f., 370, 396 f., 540.
Jurisdiktionsgrænser, omlægning af,
236 f., 288, 550.
Justitsministeriet :
Budget for, 19, 157 f., 548 f., 571.
Justitssag mod Marie Cathrine Franck,
anlæggelse af, 290.
Jægersborg dyrehave:
Bestyrelsen af, 546.
Forbud mod løse hunde i, 135 f., 240.
Kanalanlæg imellem Nord- og Østersøen,
116 f., 155 f.
Kassebeholdning, statens, 34, 62.
Kasseembedsmænd, retsforfølgning imod,
340 f., 385, 426.
Kiding hovedgård m. m., salg af, 355.
Kirke- og undervisningsministeriet,
Budget for, 26.
Kirkesyn m. m., lov om, 135, 249, 570.
Klasselotteriet, plan for, 145, 333.
Kobber- og messingvarers forhandling,
182.
Kommunalbestyrelse for by og land,
overordnet, 136, 553 f., 576 f.
Kommunale valglove, 25, 87, 341, 553 f.
Kommuneskatter i købstæderne, lov om,
576 f.
Konflikten med Tyskland om hertug
dømmerne, 61 f., 111 f., 191, 208-20,
225, 239, 242 f., 280, 290 f., 312 ff.,
316 f., 323 f., 337 f., 366 f., 414 f., 42737, 455-61, 514-19.
Kongressen i Paris 1860, 27.
Kontorholdsgodtgørelse, love om fast-
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sættelse af, 135 f., 249 f., 328, 350 f.,
384, 404 f., 413, 444, 473, 549, 570 f.
Korntiendens betaling, ændring i, 136,
194, 359.
Kostordning for søetaten, ændring af,
389.
Kreditforeninger, ændring i lov om,
249 f.
Krigsministeriet :
Budget for, 349, 389.
Krigsretsdomme, forelæggelse af, 33 f.,
42, 50, 62, 71, 179, 193, 207, 276, 279,
285, 325, 333, 338, 348, 361, 378 f., 399 f.,
482 f., 542 f.
Kriminal- og politiretten i København:
Domme afsagt ved, 24, 85, 138, 142, 161,
174 f., 197, 222, 237, 265, 300, 353, 362,
365, 370, 382, 391, 401, 419 f., 438,
470 f., 520, 550, 552, 573 f.
Justitssags anlæggelse ved, 321.
Ændring i, 321.
Krumslutningsstraffen, indskrænkning
af, 193 f.
Kunstakademiet, tilskud til, 417.
København:
Brandvæsenets ordning i, 30 ff.
Bygningsafgifter m. v., lov om, 341,
553 f.
Grundtakst for de udenbys grunde, be
retning om, 577.
Jernbanekommissioner, nedsættelse af,
316, 341.
Kommunale skatter i, lov om, 159, 250.
Næringsskat for, 25, 51, 77.
Offentlige politisagers behandling i,
440 f.
Personpostkontorets ophævelse, 84 f.
Politivæsenet i, ændring af, 440 f.
Præste-, degne- og klokkerpenge, ud
redelse af, 158.
Købstædernes økonomiske bestyrelse,
ændring i loven om, 358 f.
Landbygningernes brandforsikring, re
præsentantskabet for, 30.
Landkrigstjenesten, udskrivning til, 349,
368.

Landsoverretterne, forøgelse af asses
sorernes antal ved, 451, 574.
Landsover- samt hof- og stadsretten i
København :
Domme afsagt ved, 21 f., 142, 308, 314,
369, 470.
Skiftekommissionen ved, omdannelse
af, 159, 350 f., 549.
Lauenborg:
Budget for, 103, 399.
Budget for toldvæsenet i, 97 f., 279.
Chausséarbejder i, 71, 245, 345.
Kirkegårde, jord til, 567.
Krybskytteri, foranstaltninger imod,
539.
Landhøkernes handelsret, udvidelse af,
360.
Lønningslov, 76 f.
Pastvang, ophævelse af, 360.
Skøde- og panteprotokollcr, indførelse
af, 102 f.
Vejarbejder i, 386.
Vekselordning for, 388, 567.
Vægtordning for, 284, 304.
Lensretten, udvidelse af, spørgsmål om,
162 f.
Limfjorden, fiskeriet i, 87,136.
Lodstakster på Randers fjord, 25.
Lovforslag, forelæggelse af, se: Rigs
dagen, Rigsrådet.
Lovforslag, tilbagetagelse af, 195 f.
Lægedistrikter, omlægning af, 65 f.,
309 f., 489 f., 522.
Lærebrev for skovfogder, 546 f.
Lønningslove, 24, 28, 51, 76 f., 87, 104,
135, 158 f., 249 f., 350, 357, 385, 545,
553 f., 570.
Løsgængeri, lov om straffen for, 19, 67 f.
Løsøregenstandes indlemmelse under
grevskab, 198.
Lån, tilladelse til optagelse af:
Ausumgård, stamhuset, 270.
Bidstrup, stamhuset, 222.
Dallund, stamhuset, 40, 238, 300 f.,
452 f.
Engestofte, stamhuset, 22 f., 302.
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Frijsenborg, grevskabet, 301 f., 408 f.
Gersdorffske fideicommis, 223.
Guldborgland, baroniet, 363.
Hindsgavl, stamhuset, 20 f.
Holstenhus, baroniet, 163, 372 f.
Lehn, baroniet, 374, 383 f., 408.
Moltkenborg, stamhuset, 238 f.
Nørholm, stamhuset, 320.
Rosenholm, stamhuset, 278.
Rosenkrantz, stamhuset, 374.
Rønningesøgård, stamhuset, 522 f.
Stensballegård, stamhuset, 354.
Sæbygård, stamhuset, 67, 422.
Sønderkarle, baroniet, 421 f.
Tjele, stamhuset, 418.
Zeuthen, baroniet, 421.
Magelæg af jordstykker mellem Bregentved og Vallø, godkendelse af, 372.
Marinefartøjers navngivning, 173.
Marinehospital, vedligeholdelse af, 97.
Marineministeriet :
Budget for, 25, 347 f., 389.
Marineudrustninger i 1861, beretning om,
305.
Menighedsråd, lov om, 135.
Milepenge til postkonduktører, 357, 375.
Militærpersoners adgang til embeder
under finansministeriet, 163-66.
Ministeriet for kirke- og undervisnings
væsenet :
Budget for, 158, 544 f.
Ministeriet for Slesvig:
Budget for, 400.
Ministerskifte, 11 f., 60 f., 272, 312.
Monarkiet:
Bidrag til fællesudgifterne, 311 f.,
357 f.
Islands forfatningsmæssige stilling i,
298.
Se også: Helstatsarmeen.
Muhlius-stiftelsen i Kiel, omdannelse af,
245 f.
Mulkt, nedsættelse af, 32, 38, 237, 309,
319, 373, 377, 380, 391 f., 404, 411 f.,
522.
Mæglerbevilling, lov om, 136.
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Mølleforpagtninger, 74 f., 284.
Møller, salg af, 345 f.
Møllers omtaksering til brandforsikring,
490 f.
Nationalbanken :
Statskassens indbetalinger til, 95 f.
Naturhistorisk museums overgang til
universitetet, 37, 463, 570.
Navigationsskole på Fanø, anlæg af,
121 f.
Neumünster amt:
Udgifter vedr. utilstrækkelig vandløbs
oprensning i, 117.
Næringsskatten i købstæderne, ophævel
se af, 358 f.
Nævningesager, lov om, 574.
Odense straffeanstalt, løsladelse af fan
ger fra, 137, 551 f., 572.
Offentlige stiftelser, påligning af revisi
onsudgifter på, 136, 194.
Officer, genansættelse af, 70 f.
Oldenborg, brev fra storhertugen af,
269.
Ombytning af statsfonds- og bankfonds
beviser, lov om, 356 f.
Opholdstilladelser, tildeling af, 75 f., 181.
Oprejsningsbevilling, 362.
Overformynderiet i København:
Tilladelse til optagelse af lån i natio
nalbanken, 371.
Overformynderivæsenet i kongeriget,
omordning af, 441.
Overførster-inspektionerne, omlægning
af, 95.
Panserskibe, anskaffelse af, 407 f.
Pensionering af:
Bloch, L. N., kateket, 63, 103 f.
Bluhme, Andrea, enke, 68, 107.
Brøndum, S. L. H., hans enke, 349, 368.
Carlsen, Emilie, f. Lautrup, 347 f., 367.
Eschricht, G. F., overlæge, 24.
Fibiger, Sophie Amalie, f. Nielsen,
367, 378.
Gunlaugson, Bjørn, overlærer, 327,
545.
Helgason, A., stiftsprovst, 37, 63.
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Hjort, Gustava Catharina, f. Erikson,
327, 545.
Ingemann, Lucie Marie, f. Mandix,
451, 570.
Jensen, H. P., overlæge, 340 f., 473.
Krüger, J. C., kaptajnløjtnant, 30, 67.
Langhoff, J. F. B., kapellan, 67.
Lund, J. C., professor, 158, 196.
Mackeprang, H. M., kirurg, 474.
Müller, J. G., overførster, 356 f., 375.
Møller, C. A., bygningsinspektør, 356 f.,
375.
Møller, Chr. C., forstander, 327, 549.
Olufsen, L. H., professor, 37, 63.
Petersen, S., hans enke, 349, 368.
Pingel, W. P., ritmester, 24.
Selmer, Harald, overlæge, 340 f., 473.
Staal, I., underlæge, 367, 378.
Wulff, Frederikke, 452.
Personposttakster, stadfæstelse af, 107 f.
Polyteknisk læreanstalt, bortfald af
rekognitioner til, 381 f.
Postnettet i kongeriget og Slesvig, lov
om, 357.
Postoverenskomster, godkendelse af, 68,
108, 121, 242.
Prikkeafgifter m. m., lov om forhøjelse
af, 347 f., 367.
Provisoriske finanslove, 496-514, 524-37.
Ratzeburg:
Bryggerikontoret i, ophævelse af,
124 ff.
Tilskud til garnisonen i, 49.
Realregistrene til skøde- og panteprotokollerne, tilførsler til, 553 f.
Redningsvæsenet, love om, 51, 87, 135 f.,
358 f., 553 f.
Regnskabsret, indførelse af, 96.
Rejsepas, ændring i lovgivningen om,
351, 364, 549.
Rentefoden for udlån i fast ejendom,
frigørelse af, 135 f.
Reservebefalingsmænd, tilvejebringelse
af, 148, 524 ff. Se også: Rustningsfor
beredelser.

Reykjavik:
Børneskoles oprettelse i, 196.
Juridisk dannelsesanstalt i, 297.
Lægevidenskabelig undervisning i,
422 f.
Rigsdagen:
Afslutning af, 77, 87 f., 241.
Forelæggelse af lovforslag i, 19, 25, 38,
46, 51, 63, 68, 135 f., 141, 158 f., 163,
173, 182, 196, 200-07, 318, 321, 323,
328, 350, 440 f., 443 f., 452, 474, 545,
549, 553 f., 570 f., 574-77.
Sammenkaldelse af, 306, 427.
Valg til, 287.
Rigsrådet :
Afslutning af, 378.
Fjernelse af medlemmer fra, 376.
Forelæggelse af lovforslag i, 344,
347 ff., 356 ff., 367, 547.
Nye medlemmers udnævnelse, 334.
Sammenkaldelse af, 315.
Valg af præsident og vicepræsident,
355.
Åbning af, 341 f.
Ringkøbing fjord, fiskeriet i, 136, 240.
Rustningsforberedelser, 225-32, 280-83,
285 f., 316, 325, 338, 496-514, 524 ff.,
555-66. Se også: Flådens udbygning.
Separation, bevilling til, 472.
Sindssygeanstalten ved Århus, betaling
for patienter i, 159, 196.
Skovfogedbolig i Barghorst, salg af, 154.
Skovriderembede, omdannelse af, 355.
Slesvig:
Administrationen af, tysk kritik af,
208 f.
Alimentationspligt, faderens, 149.
Arveforpagtningsforhold i, afløsning
af, 357, 384 f.
Baptisterne i, lov om, 70, 99.
Budget for, 100, 296 f.
Chausséarbejder i, 36, 54, 94, 99, 112 f.
Eftertryk m. m., lov om, 94.
Erstatning for ekspropriation, 44.
Fallitvæsenet, lov om, 149.
Fattiganordning for, 69.

SAGREGISTER
Gelting, skoleforholdene i, 53 f.
Gudelige forsamlinger i, 70, 99.
Huslærere, ansættelse af, 53 f.
Indkvartering, godtgørelse for, 113.
Jernbanebeskadigelser, straf for, 69.
Justervæsenet i, 123.
Kunstarbejder, eftergørelse af, 94.
Kørsel på chausséer og mindre lande
veje, frd. om, 69.
Magasinkorn, udskrivning af, 112 f.
Mølletvangens ophævelse, 43 f.
Oldenborrer, foranstaltninger imod,
70.
Opmåling af, 350, 357, 385.
Pastvang, ophævelse af, 362.
Skolelæreres kår, forbedring af, 53.
Skovdomæner i, afhændelse af, 357,
375.
Skovriderdistrikter i, omlægning af,
130.
Sprogforholdene i, 210-20.
Straffeanstalten i Glückstadt, bidrag
til, 70, 94.
Sygepleje, forhøjelse af vederlag for,
44 f.
Toldembedsmænds erstatningspligt for
lovstridige indbetalinger til oprørs
regeringen, 166 ff.
Tvangslån, tilbagebetaling af, 54.
Understøttelseskasser i, oprettelse af,
94.
Vejforordning for, 69.
Veksellovgivning for, 36, 149.
Vægt, indførelse af ny, 36.
Sognekirker m. m., adgang for sogne
båndsløsere til at benytte, 569.
Sorø akademi:
Afhændelse af Store Ladegård, 196,
249.
Afhændelse af hovedgården Mørup,
318, 350.
Spaniens gæld til Danmark, traktat om,
98.
Sportler, afløsning af, 39, 141, 249, 350 f.,
441, 473, 549.
Sporveje m.m., anlæg af, 359, 553 f.
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St. Croix:
Afgift til landkassen på, 108 f.
Fartøjers indløben eller landing på,
576.
Fremmed arbejdskraft, indførsel af,
576.
Handel og skibsfart på, lov om, 356 f.,
385.
Immigrationsfond for, 405.
Skatter og afgifter på, ændring af, 475.
Stempelafgift, erlæggelse af, 474 f.
St. Johannes kirke (Nørrebro), tilbage
betaling af lån til, 451.
St. Thomas :
Flydedoksanlæg på, 366.
Havneudvidelse på, 357, 385.
Næringsskat til landkassen på, 475.
Skibsfart og handel på, lov om, 547.
Stader-tolden, afløsning af, 269, 344, 395.
Stadfæstelse af love, 24 f., 27 ff., 30, 34,
37, 62 f„ 67 ff., 77, 87, 94, 99, 104, 10609, 134 f., 137 f., 145, 182, 194, 196, 200,
239 f., 248 ff., 268, 327, 336, 341, 350 f.,
356, 358 f., 364, 367, 375 f., 378, 384 f.,
389, 393, 395, 417 f., 451, 463, 473 ff.
Stadil fjord, se Ringkøbing fjord.
Statsaktiverne, 84.
Statsbudget, 120 f.
Statsbygningers opførelse, kontrol med,
141.
Statsejendomme, afhændelse af, 28, 131.
Statsgæld, lov om den svævende, 356 f.,
377.
Statslån, 144.
Statsobligationer, ombytning af, 34, 77,
250.
Statsregnskaber, forelæggelse af, 29,
144 f., 393, 546, 575.
Statstelegrafen :
Afbenyttelse af, 36.
Udvidelse af, 28.
Stemplet papir;
Brug af, 135 f., 250, 577.
Forhandling af, 377 f., 475, 577.
Fritagelse for brug af, 41 f., 72, 154,
285, 318, 336, 553 f.
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Sten, 1er m. m., borttagelse fra forstran
den, 358 f«, 553 f.
Stokhuset i København, løsladelse fra,
318 f.
Straffeanstalterne i Danmark, ombyg
ning af, 173, 248 f., 350 f., 549.
Strafferetsplejen, lov om ændringer i,
574.
Stænderforsamlingen for Holsten:
Commissiarius for, 243 ff., 253, 261 f.,
272-75, 462.
Indkaldelse af, 243, 461.
Lovforslags forelæggelse for, 387 f.,
447 f., 462.
Resultater af, beretning om, 387 f.
Svar på andragender fra, 253 f.
Udgifter vedr., 305.
Valg til, 123 f.
Stænderforsamlingen for Slesvig:
Andragender fra, 52 ff.
Commissarius for, 34 f.
Indkaldelse af, 34.
Lovforslags forelæggelse for, 36, 44 f.,
69 f.
Nægtelse af sanktion på lovforslag,
149.
Sundhedsvedtægter, tilvejebringelse af,
473, 570 f.
Sundlodserierne, nye regler for, 168-72,
191 f.
Svanenskjoldske fideicommis:
Afbetaling af gæld til statskassen,
332 f.
Søkadetakademiet, nyordning af, 122 f.
Søkrigstjenesten, udskrivning til, 24,
325, 347 f., 367. Se også: Rustningsfor
beredelser.
Søkvæsthuset, 96 f.
Sønæringen, lov om, 158 f., 249 f., 575.
Sø- og handelsret, lov om oprettelse af,
38, 141, 248.
Søtønder, bjergeløn for, 305.
Tavshedspligt, indskærpelse af embedsmænds, 446.
Telegraflinie, bevilling til anlæg af, 36 f.,
120, 321 ff.

Tersløse hovedgård, omdannelse af, 63,
134 f., 249.
Tilladelser til forlystelser m. m., over
gang til politiøvrigheden, 267.
Tillægsbevillingslove, 51, 87, 178, 249 f.,
323, 357 f., 441.
Tilrettevisning af embedsmænd, 192 f.
Tiltalefrafald, 65, 161, 248, 276, 338 f.,
363, 392, 409 f., 454, 472 f., 550, 573,575.
Tjenestetidens indskrænkning, 98 f., 348.
Toldindklarering af, 250 f.
Toldkontorer, sammenlægning af, 145.
Toldlinien mellem Altona og Ottensen,
ændring af, 183.
Toldofficianters diæter, 413.
Told- og skibsafgifter, lov om, 357.
Toldregulativ for jernbanen Altona-Kiel,
43.
Toldsteder, omlægning af, 393.
Traktater, ratifikation af, 38.
Tryggevælde amtstue, nedlæggelse af,
135 f., 194.
Udenrigsministeriet, budget for, 26, 344,
386.
Uindløste breve, tilbagesendelse af, 426.
Underofficerers aflønning, lov om, 24.
Universitetet (Kiel) :
Budget for, 121, 397 ff.
Vejarbejder, lov om, 136.
Vejareal, overdragelse til marineministe
riet af, 84.
Vestindien:
Afdragsrettens ophævelse, lov om, 375,
547.
Arvelovgivningen, ændring af, 108 f.
Budget for, 29, 146, 392 f., 546.
Dyrplageri, straf for, 108 f.
Dåbens nødvendighed for arveret,
ophævelse af, 145.
Finansforholdene på, midlertidige be
stemmelser om, 475, 576.
Gældsfængsel, nye regler for, 475.
Højesteretsstævninger, udtagelse af,
163, 200.
Inddragning af skillingsmønt, 425.
Kolonialloven, ændring af, 69, 108 f.

SAGREGISTER
Krigsskibs udsendelse til, 526-31.
Kvindens myndighed på, lov om, 108 f.
Mortifikation af bortkomne gælds
breve, 108 f.
Overformynderiattester på skøder og
pantebreve, 109 f.
Postforsendelser til, 312.
Pressens brug, lov om, 375 f.
Proklamata i boer, 108 f., 130 f.
Skattereform på, 385.
Umyndiges midler, 108 ff.
Ægteskabers ophævelse, præstens stil
ling ved, 145 .
Vestindiske landsoverret:
Domme afsagt ved, 279, 334, 425, 474,
523.
Viborg landsoverret:
Domme afsagt ved, 63, 85, 143, 271, 292,
299, 339 f., 363, 380, 410, 438, 451, 521.
Viborg straffeanstalt:
Løsladelse fra, 160, 315, 441, 451, 474,
551, 572.
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Vridsløselille straffeanstalt:
Løsladelser fra, 119 f., 403, 552.
Værnepligtiges krigsdygtighed, nyt be
dømmelsesregulativ for, 423 f.
Værnepligtsloven, 30, 173, 268.
Ægteskaber mellem medlemmer af for
skellige trosbekendelser, 157, 181 f.,
278.
Ægteskabshandlinger foretaget ved de
danske konsulater, 283 f.
Ægteskabs indgåelse, bevilling til, 22, 30,
38, 46 f., 66, 105, 119,128,139,161 f.,
185, 197 f., 222, 237, 248, 262, 264 f.,
267, 271, 292 ff., 309 f., 314 f., 352,
364 ff., 369 f., 380 ff., 391, 402 f., 419 f.,
439 f., 452, 454, 473, 488 f., 521 f., 574 f.
Ægteskabs opløsning, bevilling til, 22, 30,
38, 66, 105, 161, 197, 222, 247 f., 262, 264,
271, 276, 292, 294, 308 ff., 314 f., 328,
364 ff., 368 f., 380 ff., 391, 410, 471 f.,
488 f., 491, 521 f., 540, 574 f.
Øresundtoldens ophævelse, traktat om, 98.
Østersbanker, omlæggelse af, 199 f.

TALERFORTEGNELSE
Bille, St. A., marineminister:
Afsked i nåde af officer, 180.
Benådninger, 78 f., 81.
Christiansø:
Straffemyndighed for den højstkommanderende på, 191.
Dødsstraf:
Eftergivelse af, 133.
Eksekvering af, 468.
Flådens udbygning, 88, 90, 92 f.
Helstatsarmeen, fremtidig ordning af,
255.
Holsten:
Ro og orden, foranstaltninger til opret
holdelsen af, 234 f.
Jernbaneanlæg:
Fyn-Jylland, 200 f., 203 f., 206 f.
Konflikten med Tyskland om hertug
dømmerne, 458 f., 517.
Kostændring for søetaten, ændring af,
389.
Marinefartøjers navngivning, 173.
Marinehospital, vedligeholdelse af, 97.
Marineministeriet :
Budget for, 247 f., 389.
Marineudrustninger i 1861, beretning
om, 305.
Navigationsskole på Fanø, anlæg af, 121.
Panserskibe, anskaffelse af, 407 f.
Pensionering af:
Carlsen, Emilie, f. Lautrup, 347 f., 367.
Prikkeafgifter m. m., lov om forhøjelse
af, 347 f., 367.
Reservebefalingsmænd, tilvejebringelse
af, 148 .

Rigsrådet :
Forelæggelse af lovforslag, 347 f.
Rustningsforberedelser, 226, 228 f., 231 f.,
282 f., 285, 559 f.
Slesvig:
Sprogforholdene i, 218 f.
Stadfæstelse af love, 367, 389.
Sundlodserierne, nye regler for, 168-72,
191 f.
Søkadetakademiet, nyordning af, 122 f.
Søkrigstjenesten, udskrivning til, 325,
347 f., 367.
Søtønder, bjergeløn for, 305.
Tilrettevisning af embedsmand, 192 f.
Værnepligtsloven, 173 f.
Blixen-Finecke, C. F. A. B., udenrigs
minister og minister for Slesvig:
Benådninger, 54 f.
Eneretsbevillinger, 45.
Flensborg:
Skattudskrivningen i, ændring af, 35.
Frederiksstad:
Stadfæstelse af privilegier for mennonitermenigheden, 45.
Gelting:
Skoleforholdene i, 53.
Gesandtskabsposten i Paris:
Besættelsen af, 27.
Holsten :
Statholderskab for, oprettelse af, 15 ff.
Husum:
Skatteudskrivningen i, ændring af, 35.
Jernbaneanlæg:
Flensborg-Vamdrup, 43.

TALERFORTEGNELSE
Slesvig:
Chausséarbejder i, 36, 54.
Erstatning for ekspropriation, 44.
Gelting, skoleforholdene i, 53.
Huslærere, ansættelse af, 53 f.
Mølletvangens ophævelse, 43 f.
Skolelæreres kår, forbedring af, 53.
Sygepleje, forhøjelse af vederlag for,
44f.
Tvangslån, tilbagebetaling af, 54.
Veksellovgivning for, 36.
Vægt, indførelse af ny, 36.
Stænderforsamlingen for Slesvig:
Commissarius for, 34.
Indkaldelse af, 34.
Lovforslags forelæggelse for, 36, 44 f.
Udenrigsministeriet :
Budget for, 26.

Borgen, V. A., minister for kirke- og
undervisningsvæsen :
Holsten:
Statholderskab for, oprettelse af, 18.
Kirke- og undervisningsministeriet:
Budget for, 26.
Naturhistorisk museums overgang til
universitet, 37.
Pensionering af:
Helgason, A., stiftsprovst, 37.
Olufsen, J. L., professor, 37.
Casse, A. L., justitsminister:
Adelersborg, baroniet:
Fritagelse for at yde afdrag, 137.
Adelspatent, udstedelse af, 129.
Administration af grevskabet Christians
holms skove, ophævelse af, 371 f.
Adoptionsbevillinger, 83, 120, 174 f.,
263 f., 289, 301, 319 f., 339, 352 f., 381,
383, 403 f., 417 f., 424 f., 440, 470, 472,
522, 548.
Akureyri, oprettelse til købstad, 290,
418.
Alderstillæg, lov om ekstraordinært, 327,
549.
40*
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Altinget:
Forelæggelse af love for, 294.
Meddelelser til, 294 f., 298, 352, 354,
439.
Ændring af, 354.
Apanager, godkendelse af, 107, 140, 199,
293, 495.
Apoteker :
Bevilling til, 138.
Handelsret for apotekere og materia
lister, 390 f., 411.
Arrest og beslag, fritagelse for, 159, 161,
263, 339, 382.
Beneficeret bøndergods, afhændelse af,
107.
Benådning, afslag på, 370 f.
Benådninger, 63 ff., 78-87, 105 f., 118 f.,
128 f., 137 f., 141 ff., 159 ff., 174 f.,
183 f., 196 f., 222 f., 247 f., 263-66,
270 f., 288 f., 291 ff., 299 ff., 308-11,
314 f., 318 f., 327 ff., 338 ff., 351 ff., 362
-65, 368-72, 374 f., 379 f., 382 ff., 391,
401 ff., 410-13, 418-21, 424, 437 ff., 441,
451 f., 454 f., 468-74, 487 f., 491, 520 f.,
523, 548, 550 ff., 571-74.
Bevillinger ad mandatum, nye regler for
udstedelse af, 306 f.
Brandvæsenet på landet, lov om, 268.
Bygningsvæsenet på landet, lov om, 173.
Dødsstraf :
Eftergivelse af, 63 ff., 77 f., 139 ff.,
142 f., 235 ff., 246 f., 262 f., 297 ff.,
315, 339, 351, 368, 379, 382 f., 392,
400 f., 404 f., 409-12, 417, 419, 437,
464, 486 f., 519, 547.
Eksekvering af, 131 ff., 140., 329-32,
465-68, 491-94, 547 f.
Dåreindretninger i Århus, Randers og
Horsens, nedlæggelse af, 369.
Fideicommiskapital ved stamhuset Juelsborg, oprettelse af, 307 f.
Fideicommissarisk bånd, frigørelse fra,
139.
Firmaer og fuldmagter, benyttelsen af,
350, 549.
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Forbedringshusstraffen, ændring af, 327,
549.
Forhyring af fremmede søfolk, lov om,
293, 350, 549 f.
Forpagtningskontrakter, godkendelse af,
66 f.
Fredensborg slots montering, 533 f.
Fri rådighed, overdragelse til, 198.
Fuldbyrdelse af domme, afsagt i Sverige,
173, 248, 302 f.
Færøerne:
Amtmandsembedet på, ansøgning om,
327.
Brændevinshandel, lov om, 67.
Fødsels- og plejestiftelsen i København,
betaling for børn i, 320.
Helligdagslovgivningen, ændring af, 473.
Husegård (ved Torshavn), lov om afhæn
delse af trøer ved, 328, 571.
Højesteret:
Dommeres anciennitet i, 185-89.
Island:
Dyrplageri, lov om straf for, 224 f.,
418.
Forbedringshusstrafs udvidelse til, 224.
Forfatningsmæssig stilling i monar
kiet, 298.
Fremmede fiskere ved, tilsyn med,
289 f.
Fåreskab, udryddelse af, 298.
Fårevagter, refusion af udgifter til,
237.
Handelssteder, autorisation af, 224.
Helligdagslovgivningen for, 138.
Jordebog for, legalisering af, 277.
Jordtaksation, omkostninger ved,
277 f., 439.
Kollekten, status for, 294.
Kollekten, udlån af, 352.
Kommunalvæsenets ordning på, 294 f.
Kvindens myndighed, lov om, 224.
Lønningslove for, 106, 441.
Løsemænd m. m., lov om, 294.
Medicinalvæsenet, ændring af, 298.
Offentliggørelse af regnskaber for of
fentlige kasser m.m., 266 f.

Opkrævning af skat på, 185.
Postforsendelser på, 298.
Proklamata i boer, 224.
Tomthuse, afgift af, 138.
Tyendelov for, 294.
Udvidelse af dansk lovgivning til,
223 f.
Umyndiges midler, bestyrelsen af, 294.
Vejvæsenet på, 271 f.
Ægteskabslovgivningen, ændring af,
267 f.
Jernbaneanlæg:
Fyn-Jylland, 207.
Jordsalg, godkendelse af, 363 f., 370.
Jurisdiktionsgrænser, omlægning af, 236,
288, 550.
Justitsministeriet:
Budget for, 157, 548 f., 571.
Justitssag mod Marie Cathrine Franck,
anlæggelse af, 290.
Konflikten med Tyskland om hertugdøm
merne, 518.
Kontorholdsgodtgørelse, love om fastsæt
telsen af, 328, 350, 384, 404, 413, 473,
549, 570 f.
Kriminal- og politiretten i København:
Ændring af, 321.
København:
Offentlige politisager, behandlingen af,
440 f.
Politivæsenet i, ændring af, 440 f.
Landsoverretterne, forøgelse af asses
sorernes antal ved, 451, 574.
Landsover- samt Hof- og Stadsretten:
Skiftekommissionens omdannelse ved,
159, 350, 549.
Lensrettens udvidelse, spørgsmål om,
162 f.,
Lægedistrikter, omlægning af, 65 f., 309 f.,
489 f., 522.
Løsgængeri, lov om straffen for, 67 f.
Løsøregenstandes indlemmelse under
grevskab, 198.
Lån, tilladelse til optagelse af:
Ausumgård, stamhuset, 270.
Bidstrup, stamhuset, 222.
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Dallund, stamhuset, 238, 300, 452 f.
Engestofte, stamhuset, 302.
Frijsenborg, grevskabet, 301, 408 f.
Gersdorffske fideicommis, 223.
Guldborgland, baroniet, 363.
Holstenhus, baroniet, 163, 372 f.
Lehn, baroniet, 374, 383 f., 408.
Moltkenborg, stamhuset, 238 f.
Nørholm, stamhuset, 320.
Rosenholm, stamhuset, 278.
Rosenkrantz, stamhuset, 374.
Rønningesøgård, stamhuset, 522 f.
Stensballegård, stamhuset, 354.
Sæbygård, stamhuset, 67, 422.
Sønderkarle, baroniet, 421 f.
Tjele, stamhuset, 418.
Zeuthen, baroniet, 421.
Magelæg af jordstykker mellem Bregentved og Vallø, godkendelse af, 372.
Mulkt, nedsættelse af, 237, 309, 319, 373,
380, 391, 404, 411, 522.
Møllers omtaksering til brandforsikring,
490 f.
Nævningesager, lov om, 574.
Oprejsningsbevilling, 362.
Overformynderiet i København:
Tilladelse til optagelse af lån i natio
nalbanken, 371.
Overformynderivæsenet i kongeriget,
omordning af, 441.
Pensionering af:
Bluhme, Andrea, enke, 68, 107.
Jensen, H. P., overlæge, 440 f., 473.
Krüger, J. G., kaptajnløjtnant, 67.
Langhoff, J. F. B., kapellan, 67.
Mackeprang, H. M., kirurg, 474.
Møller, Chr. C., forstander, 327, 549.
Selmer, Harald, overlæge, 440 f., 473.
Wulff, Frederikke, 452.
Polyteknisk læreanstalt, bortfald af rekognitioner til, 381.
Rejsepas, ændring i lovgivningen om,
351, 364, 549.
Reykjavik:
Lægevidenskabelig undervisning i,
422 f.
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Rigsdagen, forelæggelse af lovforslag for,
68, 139, 173, 321, 328, 440 f., 452, 474,
549 f., 570 f., 574.
Rustningsforberedelser, 226-29.
Separation, bevilling til, 472.
Sindssygeanstalten ved Århus, betaling
for patienter ved, 159, 196.
Slesvig:
Sprogforholdene i, 218.
Sportler, afløsning af, 141, 249, 350, 441,
473, 549.
Stadfæstelse af love, 67, 87, 106 f., 137 f.,
196, 248 f., 350 f., 364, 418, 473.
Statsbygningers opførelse, kontrol med,
141.
Straffeanstalterne i Danmark, ombyg
ning af, 173, 248 f., 350, 549.
Strafferetsplejen, lov om ændringer i,
574.
Sundhedsvedtægter, tilvejebringelse af,
473, 570.
Svanenskjoldske fideicommis:
Afbetaling af gæld til statskassen,
332 f.
Sø- og handelsret, lov om oprettelse af,
141, 248.
Tilladelse til forlystelser m. m., overgang
til politiøvrigheden, 267.
Tilrettevisning af embedsmand, 192.
Tiltalefrafald, 65, 161, 248, 276, 338 f.,
363, 392, 409 f., 454, 472 f., 550, 573,
575.
Værnepligtiges krigsdygtighed, nyt be
dømmelsesregulativ for, 423 f.
Værnepligtsloven, 173, 268.
Ægteskabs indgåelse, bevilling til, 66,
105, 119, 128, 139, 161 f., 185, 197 f., 222,
237, 248, 262, 264 f., 267, 271, 292 ff.,
309 f., 314, 352, 364 f., 369 f., 381 ff.,
391, 402 f., 419 f., 439 f., 451, 454, 473,
488 f., 521 f., 548, 574 f.
Ægteskabs opløsning, bevilling til, 66,
105, 161, 197, 222, 247 f., 262, 264, 271,
276, 292, 294, 308 ff., 314, 328, 364 f.,
368 f., 380 ff., 391, 410, 471 f., 488 f.,
491, 521 f., 574 f.
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Prins Christian:
Afsked i nåde af officer, 180.
Benådninger, 79 f.
Dødsstraf :
Eftergivelse af, 47.
Eksekvering af, 134, 465 f., 495.
Forfatningsloven af 1855, ændring af,
342 ff.
Gesandtskabsposten i Paris:
Besættelsen af, 27.
Helstatsarmeen, fremtidig ordning af,
253, 256, 260 f.
Holsten:
Ro og orden, foranstaltninger til opret
holdelsen af, 234.
Statholderskab for, oprettelse af, 13 ff.,
18 f.
Jernbaneanlæg:
Jylland-Fyn, 42.
Konflikten med Tyskland om hertugdøm
merne, 460, 578.
Krigsretsdomme, forelæggelse af, 482.
Reservebefalingsmænd, tilvejebringelse
af, 148.
Rustningsforberedelser, 281 f.
Slesvig:
Huslærere, ansættelse af, 53.
Sprogforholdene i, 219.
Stænderforsamlingen for Holsten:
Commissarius for, 243 f.

Fenger, C. E., finansminister:
Afhændelse af ejendomme, lov om, 357,
375.
Afsked i nåde af officer, 180.
Apanager, godkendelse af, 356, 376 f.,
384.
Assistenshuset, 96 f.
Benådninger, 69, 145 f., 278, 333, 375, 425,
439, 474, 523, 547.
Blandede ægteskaber, tilladelse til, 278.
Charlottenlund skov, bestyrelsen af, 546.
Christiansø:
Henlæggelse under Bornholms amt,
577.

Dødsstraf :
Eftergivelse af, 113 f., 132 f.
Eksekvering af, 329, 331, 466 f., 492 ff.
Eksercerplads, overdragelse til krigsmi
nisteriet af, 84.
Elbtolden, ændring af, 146.
Finanslove, 356, 393, 475.
Finansministeriet :
Budget for, 356, 393, 575.
Henlæggelse af bestyrelsen af konge
rigets almindelige finansielle anlig
gender under, 539.
Sagers forelæggelse for, 117 f., 125.
Finansperioden og statskasseregnskabet,
lov om, 356.
Flådens udbygning, 88 ff.
Forfatningsloven af 1855, ændring af,
356, 385.
Forskud på gager m. m., lov om, 356, 385.
Forsørgelses- og understøttelsesselska
ber, planer for, 355.
Fredensborg slots montering, 531-35.
Frilagre, indretning af, 144, 357.
Færgeruter, nedlæggelse af, 110 f., 144.
Hedestrækninger, lov om erhvervelse af,
357.
Helstatsarmeen, fremtidig ordning af,
253, 259.
Holsten:
Bidrag til monarkiets fællesudgifter,
538 f., 575.
Deltagelse i monarkiets rustningsud
gifter, 316.
Personposttaksterne for, ændring i,
146 f.
Højesteret:
Dommeres anciennitet i, 189.
Indfødsret, love om erhvervelse af, 357.
Island:
Ombytning af mønter, 131.
Jernbaneanlæg:
Fyn-Jylland, 206.
Jordsalg, godkendelse af, 251 f.
Jægersborg dyrehave, bestyrelsen af, 546.
Kasseembedsmænd, retsforfølgning imod,
340, 385, 426.
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Kiding hovedgård m. m., salg af, 355.
Klasselotteriet, plan for, 145, 333.
Konflikten med Tyskland om hertug
dømmerne, 460 f., 514-17.
Krigsretsdomme, forelæggelse af, 279,
333, 482.
København:
Personpostkontoret i, ophævelse af, 84 f.
Lauenborg:
Budget for toldvæsenet, 97, 279.
Lærebrev for skovfogder, 546 f.
Lønningslove, 357.
Lån, tilladelse til optagelse af :
Dallund, stamhuset, 454.
Marinehospital, vedligeholdelse af, 97.
Milepenge til postkonduktører, lov om,
357, 375.
Militærpersoners adgang til embeder
under finansministeriet, 163-66.
Monarkiet:
Bidrag til fællesudgifterne, 311 f., 357 f.
Nationalbanken:
Statskassens indbetalinger til, 95 f.
Ombytning af statsfonds- og bankfonds
beviser, lov om, 356.
Overførster-inspektionen, omlægning af,
95.
Panserskibe, anskaffelse af, 408.
Pensionering af:
Müller, J. G., overførster, 356, 375.
Møller, C. A., bygningsinspektør, 356,
375.
Personposttakster, stadfæstelse af, 107.
Postnettet i kongeriget og i Slesvig, lov
om, 357.
Postoverenskomster, godkendelse af, 68,
108, 121, 242.
Provisoriske finanslove, 500-14, 524-35.
Ratzeburg:
Bryggerikontoret i, ophævelse af, 125.
Regnskabsret, indførelse af, 96.
Reservebefalingsmand, tilvejebringelse
af, 524 ff.
Rigsdagen :
Forelæggelse af lovforslag for, 163,
323, 441, 575 f.
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Rigsrådet :
Fjernelse af medlemmer fra, 376.
Forelæggelse af lovforslag for, 356 ff.,
547.
Nye medlemmers udnævnelse, 334.
Sammenkaldelse af, 315.
Valg af præsident og vicepræsident,
355.
Rustningsforberedelser, 281 ff., 325, 50014, 524 ff., 555-66.
Skovriderembede, omdannelse af, 355.
Slesvig:
Arveforpagtningsforhold i, afløsning
af, 357, 384.
Baptisterne i, lov om, 70.
Fattigordning for, 69.
Gudelige forsamlinger i, 70.
Jernbanebeskadigelser, straf for, 69.
Kørsel på chausseer og mindre lande
veje, frd. om, 69.
Oldenborrer, foranstaltninger imod, 70.
Opmåling af, 357, 385.
Skovdomæner i, afhændelse af, 357,
375.
Skovriderdistrikter i, omlægning af,
130.
Sprogforholdene i, 219.
Straffeanstalten i Glückstadt, bidrag
til, 70.
Toldembedsmænds erstatningspligt for
lovstridige indbetalinger til oprørs
regeringen, 166 ff.
Vejforordning for, 69.
St. Croix:
Afgift til landkassen på, 108.
Fartøjers indløben eller landing på,
576.
Fremmed arbejdskraft, indførsel af,
576.
Handel og Skibsfart, lov om, 356, 385.
Immigrationsfond for, 405.
Skatter og afgifter, ændring af, 475.
Stempelafgift, erlæggelse af, 474 f.
St. Thomas:
Flydedoks anlæg på, 366.
Havneudvidelse på, 357, 385.
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Næringsskat til landkassen på, 475.
Skibsfart og handel på, lov om, 547.
Stadfæstelse af love, 69, 108 f., 145, 356,
375 f., 384 f., 393, 474 f.
Statsbudget, 120 f.
Statsejendomme, afhændelse af, 131.
Statsgæld, lov om den svævende, 356,
376.
Statslån, 144.
Statsobligationer, ombytning af, 250.
Statsregnskaber, forelæggelse af, 144,
393, 546, 575.
Stænderforsamlingen for Slesvig:
Lovforslags forelæggelse for, 69 f.
Søkvæsthuset, 96 f.
Telegraflinie, bevilling til anlæg af, 120,
321 ff.
Tillægsbevillingslove, 323, 357 f., 441.
Toldindklarering, 250 f.
Toldkontorer, sammenlægning af, 45.
Toldlinien mellem Altona og Ottensen,
ændring af, 183.
Toldofficianters diæter, 413.
Told- og skibsafgifter, lov om, 357.
Toldsteder, omlægning af, 393.
Uindløste breve, tilbagesendelse af,
426.
Vejareal, overdragelse til marineministeriet af, 84.
Vestindien:
Afdragsrettens ophævelse, lov om, 375,
547.
Arvelovgivningen, ændring af, 108.
Budget for, 146, 392, 546.
Dyrplageri, straf for, 108.
Dåbens nødvendighed for arveret,
ophævelse af, 145.
Finansforholdene på, midlertidige be
stemmelser om, 475, 576.
Gældsfængsel, nye regler for, 475.
Højesteretsstævninger, udtagelse af,
163, 200.
Inddragning af skillingsmønt, 425.
Kolonialloven, ændring af, 69, 108.
Krigsskibs udsendelse til, 526-31.
Kvindens myndighed, lov om, 108.

Mortifikation af bortkomne gælds
breve, 108.
Overformynderiattester på skøder og
pantebreve, 109 f.
Postforsendelser til, 312.
Pressens brug, lov om, 375.
Proklamata i boer, 108, 130 f.
Skattereform på, 385.
Umyndiges midler, 108 ff.
Ægteskabers ophævelse, præstens stil
ling ved, 145.
Værnepligtiges krigsdygtighed, nyt be
dømmelsesregulativ for, 424.
Østersbanker, anlæggelse af, 199.
Frederik VII:
Afsked i nåde af officer, 179, 181.
Apanager, godkendelse af, 376 f.
Benådninger, 78, 81 ff., 266, 277, 439.
Dødsstraf:
Eftergivelse af, 134, 236.
Eksekvering af, 332, 468.
Forfatningsloven af 1855, ændring af,
342, 344.
Gehejmestatsrådet :
Frist for forelæggelse af forestillinger
i, 29.
Helstatsarmeen, fremtidig ordning af,
253, 261.
Heste, udskrivning af, 270.
Holsten :
Forfatning for, 337 f.
Regering i, oprettelse af, 445 f.
Ro og orden, foranstaltninger til op
retholdelse af, 235.
Statholderskab for, oprettelse af, 13,
18 f.
Højesteret:
Dommeres anciennitet i, 188 ff.
Jernbaneanlæg:
Flensborg-Vamdrup, 43.
Fyn-Jylland, 200, 203-07, 443 f.
Oldesloe-Wandsbeck-Hamborg, 102.
Jordsalg, godkendelse af, 251.
Konflikten med Tyskland om hertugdøm
merne, 243, 428-34, 436, 455 f., 460 f.

TALERFORTEGNELSE

Krigsretsdomme, forelæggelse af, 71.
Løsgængeri, lov om straffen for, 68.
Lån, tilladelse til optagelse af :
Dallund, stamhuset, 453 f.
Oldenborg, brev fra storhertugen af, 269.
Rustningsforberedelser, 226, 232, 280.
Slesvig:
Huslærere, ansættelse af, 53, 213.
Sprogforholdene i, 213, 219 f.
Stænderforsamlingen for Holsten:
Valg til, 124.
Tavshedspligt, indskærpelse af embedsmænds, 446.
Frederik Ferdinand:
Dødsstraf:
Eftergivelse af, 134.
Eksekvering af, 495.
Forfatningsloven af 1855, ændring af,
343 f.
Helstatsarmeen, fremtidig ordning af,
257.
Holsten:
Statholderskab for, oprettelse af, 14.
Konflikten med Tyskland om hertug
dømmerne, 518.
Slesvig:
Sprogforholdene i, 219.
Hall, C. C., konseilspræsident, udenrigs
minister og minister for Holsten og
Lauenborg:
Afsked i nåde af officer, 180.
Apanager, godkendelse af, 376 f.
Benådninger, 80 f., 266, 277, 291, 317 f.,
324, 346 f., 361, 386 f., 395 f., 399, 405 ff.,
415, 541 f., 567 ff.
Dødsstraf:
Eftergivelse af, 114, 133 f., 236, 386,
395, 415.
Eksekvering af, 329, 332, 465, 491 f.,
494.
Eneretsbevillinger, 324, 360, 387, 449.
Flådens udbygning, 90 f., 93.
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Forfatningsloven af 1855, ændring af,
342 ff., 359.
Fredensborg slots montering, 534 f.
Helstatsarmeen, fremtidig ordning af,
254 f., 258, 260 f.
Hestebane, tilladelse til aktietegning i,
396.
Holsten:
Budget for, 296, 399.
Chausséarbejder i, 295, 344 f., 388.
Digekassen, bidrag til, 295, 388.
Domænevæsenet, budget for, 397.
Forbud mod den tyske nationalfor
ening i, 232 f.
Genindsættelse i tidligere stand, lov
om, 447.
Handelsfirmaer m. m., meddelelser om
oprettelsen m. m. af, 462.
Magasinkorn, udskrivning af, 415,
539 f.
Overdikasterierne i, sammensætnin
gen af, 447.
Pastvang, ophævelse af, 360.
Regering i, oprettelse af, 444-47.
Rettergang, love om, 448.
Ro og orden, foranstaltninger til op
retholdelsen af, 233 f.
Straf for barnemord, lov om, 447.
Uægte børns arveret, lov om, 448.
Vekselordning for, 387.
Højesteret:
Dommeres anciennitet i, 188 ff.
Island :
Lønningslov for, 107.
Jernbaneanlæg:
Fyn-Jylland, 204 f.
Glückstadt-Elmshorn, 540 f.
Itzehoe-Heide, 303.
Lübeck-Hamborg, 303 f.
Jordsalg, godkendelse af, 284 f., 295, 324,
396 f., 540.
Kanalanlæg mellem Nord- og Østersøen,
116 f.
Konflikten med Tyskland om hertugdøm
merne 61, 111 f., 191, 208, 225, 239,
242 f., 280, 290 f., 312 ff., 316 f., 323 f.,
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337, 366 f., 414 f., 427 f., 430 ff., 434-37,
455-61, 514, 517 f.
Krigsretsdomme, forelæggelse af, 482 f.
Lauenborg:
Budget for, 399.
Chausséarbejder i, 345.
Kirkegårde, jord til, 567.
Krybskytteri, foranstaltninger imod,
539.
Landhøkernes handelsret, udvidelse af,
360.
Pastvang, ophævelse af, 360.
Vejarbejder i, 386.
Vekselordning for, 388, 567.
Vægtordning for, 284, 304.
Lensrettens udvidelse, spørgsmål om,
163.
Lån, tilladelse til optagelse af :
Dallund, stamhuset, 452 ff.
Mølleforpagtninger, 284.
Møller, salg af, 345 f.
Oldenborg, brev fra storhertugen af, 269.
Rigsrådet :
Afslutning af, 378.
Forelæggelse af lovforslag for, 344.
Åbning af, 341 f.
Rustningsforberedelser, 225 f., 230 f.,
280 f., 316, 555.
Slesvig:
Sprogforholdene i, 213 f., 217-20.
Spaniens gæld til Danmark, traktat om,
98.
Stader-tolden, afløsning af, 269, 344, 395.
Stadfæstelse af love, 359, 395.
Stemplet papir, fritagelse for brug af,
285, 318.
Stænderforsamlingen for Holsten:
Commissarius for, 244, 272-75, 462.
Indkaldelse af, 461.
Lovforslags forelæggelse for, 387 f.,
462.
Resultaterne af, beretningen om, 280.
Udgifter vedr., 305.
Valg til, 124.
Sundlodserierne, nye regler for, 172.
Tilrettevisning af embedsmand, 192 f.

Traktater, ratifikation af, 98.
Udenrigsministeriet :
Budget for, 344, 386.
Universitetet (Kiel) :
Budget for, 397 f.
Ægteskabshandlinger foretaget ved de
danske konsulater, 233 f.
Ægteskabs opløsning, bevilling til, 540.
Øresundtoldens ophævelse, traktat om,
98.

Jessen, J. C., borgmester og byfoged,
indenrigsminister og justitsminister:
Damp- og sejlskibe, reglement for, 51.
Eneretsbevillinger, 25 f., 34, 51 f.
Finanslove, 26.
Frederiksborg slotskirke, istandsættelse
af, 51.
Holsten :
Statholderskab for, oprettelse af, 17 f.
Indenrigsministeriet ;
Budget for, 25.
Jernbaneanlæg:
Jylland-Fyn, 42.
Kassebeholdning, statens, 34.
Kommunal valglov, 25.
København:
Næringsskat for, 25, 51.
Lønningslove, 51.
Redningsvæsenet, lov om, 51.
Rigsdagen:
Forelæggelse af lovforslag for, 25, 51.
Statsobligationer, ombytning af, 34.
Tillægsbevillingslov, 51.

Lehmann, Orla, indenrigsminister:
Apanager, godkendelse af, 377.
Bornholm:
Brændevinsbeskatningen på, 336.
Christiansø:
Henlæggelse under Bornholms amt,
577.
Dødsstraf:
Eksekvering af, 468.
Eftergørelse af kunstværker, lov om,
577.
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Eneretsbevillinger, 334 f., 341, 359, 377,
393 f., 413 f., 426, 441 ff., 475 ff., 552 f.,
577 f.
Enmandssenge for det indkvarterede
mandskab, lov om, 336, 553 f.
Farveri på Møn, ophævelse af, 553 f.
Finanslove, 554.
Forst- og gartneriundervisningens hen
læggelse under landbohøjskolen, 577.
Frederikshavn:
Havneanlæg ved, 359, 553 f.
Guldborgsund, fast bro over, 475, 577.
Hesteavlens fremme, lov om, 359, 553 f.
Holsten:
Regering i, oprettelse af, 445.
Indenrigsministeriet :
Budget for, 554, 577.
Jernbaneanlæg:
Fyn-Jylland, 443 f.
København-Helsingør, 335 f.
Kommunalbestyrelsen for by og land,
overordnet, 553 f., 576.
Kommunale valglove, 341, 553 f.
Kommuneskatter i købstæderne, lov om,
576.
Konflikten med Tyskland om hertug
dømmerne, 435 f., 456, 458.
Kontorholdsgodtgørelse, lov om, 444.
Korntiendens betaling, ændring i, 359.
København:
Bygningsafgifter m. v., lov om, 341,
553 f.
Grundtakst for de udenbys grunde,,
beretning om, 577.
Jernbanekommissioner, nedsættelse af,
316, 341.
Købstædernes økonomiske bestyrelse,
ændring i loven om, 358 f.
Lønningslove, 553 f.
Lån, tilladelse til optagelse af:
Dallund, stamhuset, 452.
Mulkt, nedsættelse af, 377.
Næringsskatten i købstæderne, ophævelse
af, 358 f.
Realregistrene til skøde- og panteprotokollerne, tilførsler til, 553 f.
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Redningsvæsenet, love om, 358 f., 553 f.
Rigsdagen :
Forelæggelse af lovforslag for, 553 f.,
576 f.
Sammenkaldelse af, 427.
Rustningsforberedelser, 560, 566.
Sporveje m. m., anlæg af, 359, 553 f.
Stadfæstelse af love, 336, 341, 358 f., 475.
Stemplet papir:
Brug af, 577.
Forhandling af, 377, 475, 577.
Fritagelse for brug af, 336, 553 f.
Sten, 1er m.m., borttagelse fra forstran
den, 358 f., 553 f.
Sønæringen, lov om, 577.

Monrad, D. G., minister for kirke- og
undervisningsvæsen samt indenrigs
minister:
Afsked i nåde af officer, 181.
Altinget:
Meddelelse til, 297.
Arveafgifter m.m., lov om, 135, 250.
Barbernæringen, lov om, 136, 240.
Beneficeret bøndergods, afhændelse af,
463.
Brændevinsbrænderiers anlæg, bevilling
til, 128, 485 f.
Dødsstraf:
Eftergivelse af, 133.
Eksekvering af, 330, 468, 494.
Eftertryk m. m., lov om:
Udvidelse til Slesvig, 127.
Eneretsbevillinger, 62, 104 f., 127, 137,
182 f., 194 f., 220 f., 241 f., 287, 297,
305 f., 485 f., 518 f.
Fanø:
Ophævelse af eneret til værtshushold
på, 135, 182.
Finanslove, 87, 158, 250.
Firmaer og fuldmagter, benyttelsen af,
136.
Flådens udbygning, 92.
Frederiksborg slotskirke, istandsættelse
af, 87.
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Fæstelovgivningen, ændringer i, 136, 250.
Fæstningsterrainet ved København, eks
propriation af ejendomme på, 135.
Gudenåfarten, lov om, 136, 240.
Handelsvægt, forandret indstilling af,
182, 249.
Helstatsarmeen, fremtidig ordning af,
257 f.
Hesteavlens fremme, lov om, 136.
Holsten:
Ro og orden, foranstaltninger til opret
holdelsen af, 233 f.
Humlebæk havn, afhændelse af, 136 f.,
182.
Højesteret:
Dommeres anciennitet i, 189 f.
Indenrigsministeriet :
Budget for, 158.
Island:
Lønningslov for, 107.
Jagtlovgivningen, 136, 240.
Jernbaneanlæg:
Fyn-Jylland, 200, 202, 204-07, 239 f.
København-Klampenborg-Helsingør,
159, 249.
Jægersborg dyrehave:
Forbud mod løse hunde i, 135, 240.
Kanalanlæg mellem Nord- og Østersøen,
116.
Kassebeholdning, statens, 62.
Kirkesyn m. m., lov om, 135, 249, 570.
Kobber- og messingvarers forhandling,
182.
Kommunal valglov, 87.
Kommunalbestyrelse for by og land,
136.
Konflikten med Tyskland om hertugdøm
merne, 208, 433 f., 456 f., 459 f., 518.
Kontorholdsgodtgørelse, lov om, 135 f.,
249.
Korntiendens betaling, ændring i, 136,
194.
Kreditforeninger, ændring i lov om, 249.
Kunstakademiet, tilskud til, 417.
København:
Kommunale skatter i, lov om, 159, 250.

Næringsskat for, 77.
Præste-, degne- og klokkerpenge i, ud
redelse af, 158.
Lensrettens udvidelse, spørgsmål om,
162 f.
Limfjorden, fiskeriet i, 87, 136, 221.
Lovforslag, tilbagetagelse af, 195 f.
Lønningslove, 77, 87, 104, 135, 158 f.,
249 f., 350, 545, 570.
Lån, tilladelse til optagelse af:
Dallund, stamhuset, 453.
Menighedsråd, lov om, 135.
Ministeriet for kirke- og undervisnings
væsenet :
Budget for, 158, 544 f.
Mæglerbevilling, lov om, 136,182.
Naturhistorisk museums overgang til
Københavns universitet, 463, 570.
Offentlige stiftelser, påligning af revi
sionsudgifter på, 136, 194.
Panserskibe, anskaffelse af, 407 f.
Pensionering af:
Bloch, L. N. kateket, 63,103 f.
Gunlaugson, B., overlærer, 327, 545.
Helgason, A., stiftsprovst, 63.
Hjort, Gustava Catharina, f. Erikson,
327, 545.
Ingemann, Lucie Marie, f. Mandix,
451, 570.
Lund, J. L., professor, 158, 196.
Olafsen, J. L., professor, 63.
Redningsvæsenet, love om, 87, 135, 182.
Rentefoden for udlån i fast ejendom, fri
gørelse af, 135.
Reykjavik:
Børneskoles oprettelse i, 196.
Juridisk dannelsesanstalt i, 297.
Rigsdagen:
Afslutning af, 77, 87 f., 241.
Forelæggelse af lovforslag for, 63,
135 f., 158 f., 182, 196, 200-07, 318,
350, 545, 570.
Sammenkaldelse af, 306.
Valg til, 287.
Ringkøbing fjord, fiskeriet i, 136, 240.
Rustningsforberedelser, 229.
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Slesvig:
Sprogforholdene i, 215 ff.
Sognekirke m. m., adgang for sogne
båndsløsere til at benytte, 569.
Sorø akademi:
Afhændelse af Store Ladegård, 196,
249.
Afhændelsen af hovedgården Mørup,
318, 350.
St. Johannes kirke (Nørrebro), tilbage
betaling af lån til, 451.
Stadfæstelse af love, 77, 87, 104, 134 f.,
182, 194, 196, 221, 239 f., 249 f., 326 f.,
417, 451, 463.
Statsobligationer, ombytning af, 77.
Stemplet papir, lov om brug af, 135, 250.
Sundlodserierne, nye regler for, 171 f.
Sønæringen, lov om, 158 f., 249.
Tersløse hovedgård, omdannelse af, 69,
134, 249.
Tillægsbevillingslove, 87, 178, 249.
Tilrettevisning af embedsmand, 193.
Tryggevælde amtstue, nedlæggelse af,
135, 194.
Vejarbejder, lov om, 136.

Rotwitt, C. E., konseilspræsident, justits
minister og minister for Holsten og
Lauenborg:
Apotekerbevillinger, 21.
Benådninger, 19-24, 33, 39 f., 46, 49 f.
Bornholm :
Militstjenesten, lov om, 19.
Brandvæsenet på landet, lov om, 38.
Ditmarsken:
Fastlæggelse af ejendomsgrænser, 32.
Dødsstraf:
Eftergivelse af, 23, 30, 37 ff., 47.
Færøerne:
Brændevinshandel, lov om, 19.
Holsten:
Grænsejustering mod Hamborg, 32 f.
Jernbanetariffer, 42, 49.
Statholderskab for, oprettelse af, 1215.
Vejafgifter, 41.
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Island :
Lønningslov, 46.
Jordsalg, godkendelse af, 33, 47 f.
Justitsministeriet :
Budget for, 19.
København;
Brandvæsenets ordning i, 30 f.
Landbygningernes brandforsikring, re
præsentantskabet for, 30.
Løsgængeri, lov om straffen for, 19.
Lån, tilladelse til optagelse af :
Dallund, stamhuset, 40.
Engestofte, stamhuset, 22 f.
Hindsgavl, stamhuset, 20 f.
Mulkt, nedsættelse af, 32, 38.
Pensionering af:
Krüger, J. C., kaptajnløjtnant, 30.
Ratzeburg:
Tilskud til garnisonen i, 49.
Rigsdagen:
Forelæggelse af lovforslag for, 19, 38,
46.
Sportler, afløsning af, 39.
Stemplet papir, fritagelse for brug af, 41.
Sø- og handelsret, lov om oprettelse af,
38.
Værnepligtsloven, 30.
Ægteskabs indgåelse, bevilling til, 22, 30,
38, 46 f.
Ægteskabs opløsning, bevilling til, 22, 30,
38.

Raasløff, H. I. A., minister for Holsten og
Lauenborg:
Amtsgården i Traventhai, byggearbejder
ved, 127.
Benådninger, 74, 76, 95, 114 f., 126, 155,
176 ff., 484.
Dødsstraf:
Eftergivelse af, 113 f., 133, 176.
Eksekvering af, 494.
Eneretsbevillinger, 73 f., 118, 177.
Fattigskolen i Plön, ophævelse af, 156 f.
Finansministeriet :
Sagers forelæggelse for, 118, 125.
Flådens udbygning, 92 f.
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Forpagtningskontrakter, godkendelse af,
72, 75.
Helstatsarmeen, fremtidig ordning af,
259 ff.
Holsten:
Bortfald af købstædernes bidrag til
militærtransporter, 72.
Budget for, 103.
Chausséarbejder i, 71, 115, 153 f.
Digekassen, bidrag til, 177.
Domænevæsenet, budget for, 103.
Forbud mod den tyske nationalfor
ening i, 232 f.
Forfatning for, 252.
Lønningslov, 76.
Magasinkorn, udskrivning af, 151.
Ro og orden, foranstaltninger til op
retholdelsen af, 233 f.
Vejafgifter, 115.
Højesteret:
Dommeres anciennitet i, 190.
Inddiget jord, fordeling af, 483 f.
Jerbaneanlæg:
Altona-Blankenese, 152 f.
Fyn-Jylland, 203.
Lübeck-Hamborg, 101 f.
Neumünster-Segeberg, 151 f.
Neustadt-Oldesloe, 151 f.
Oldesloe-Wandsbeck-Hamborg, 100 ff.
Rendsborg-Kellinghusen, 156.
Jordsalg, godkendelse af, 73, 117 f., 126,
155, 245.
Kanalanlæg mellem Nord- og Østersøen,
116, 155 f.
Lauenborg:
Budget for, 103.
Chausséarbejder i, 71, 245.
Lønningslov, 76.
Skøde- og panteprotokoller, indførelse
af, 102.
Muhlius-stiftelsen i Kiel, omdannelse af,
245 f.
Mølleforpagtninger, 74 f.
Neumünster amt:
Udgifter vedr. utilstrækkelig vandløbs
oprensning i, 117.
Opholdstilladelse, tildeling af, 75, 181.

Ratzeburg:
Bryggerikontoret i, ophævelse af, 124 f.
Skovfogedbolig i Barghorst, salg af, 154.
Slesvig:
Sprogforholdene i, 214 f.
Stemplet papir, fritagelse for brug af, 72,
154.
Stænderforsamlingen for Holsten :
Commissarius for, 243 ff., 253, 261 f.
Indkaldelse af, 243.
Svar på andragender fra, 252.
Valg til, 123 f.
Ægteskaber mellem medlemmer af for
skellige trosbekendelser, 157, 181.

Thestrup, H. N., krigsminister og
marineminister:
Afsked i nåde af officer, 179, 194.
Amnesti for officerer, 50.
Artillerikaserne på Christianshavn, lov
om, 24.
Benådninger, 71, 134, 542, 569.
Dødsstraf:
Eftergivelse af, 133.
Eksekvering af, 468, 494.
Helstatsarmeen, fremtidig ordning af,
256 f.
Heste, udskrivning af, 269 f.
Holsten :
Ro og orden, foranstaltninger til opret
holdelsen af, 235.
Statholderskab for, oprettelse af, 18.
Jernbaneanlæg:
Fyn-Jylland, 201 f., 204-07.
Krigsministeriet :
Budget for, 349, 389.
Krigsretsdomme, forelæggelse af, 33 f.,
42, 50, 62, 71, 179, 193, 207, 276, 285,
325, 338, 348, 361, 378 f., 399, 482 f.,
542 f., 569.
Krumslutningsstraffen, indskrænkning
af, 193.
Landkrigstjenesten, udskrivning til, 349,
368.
Lodstakster på Randers fjord, 25.
Marineministeriet :
Budget for, 25.
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Officer, genansættelse af, 70.
Pensionering af:
Brøndum, S. L. H., hans enke, 349.
Eschricht, G. F., overlæge, 24.
Fibiger, Sophie Amalie, f. Nielsen, 367,
378.
Petersen, S., hans enke, 349, 368.
Pingel, W. P., ritmester, 24.
Staal, I., underlæge, 367, 378.
Reservebefalingsmænd, tilvejebringelse
af, 148.
Rigsrådet:
Forelæggelse af lovforslag for, 348 f.,
368.
Rustningsforberedelser, 282, 285, 338.
Slesvig:
Sprogforholdene i, 214.
Stadfæstelse af love, 368, 378.
Søkrigstjenesten, udskrivning til, 24.
Tilrettevisning af embedsmand, 193.
Tjenestetidens indskrænkning, 98, 348.
Underofficerers aflønning, lov om, 24.
Westenholz, R., finansminister og mini
ster for Holsten og Lauenborg:
Domæneskove, afhændelse af, 28.
Finansministeriet :
Budget for, 28.
Holsten:
Statholderskab for, oprettelse af, 18.
Indfødsret, love om erhvervelse af, 28 f.
Jernbaneanlæg:
Jylland-Fyn, 43.
Lønningslove, 28.
Statsejendomme, afhændelse af, 28.
Statsregnskaber, forelæggelse af, 29.
Statstelegrafen:
Afbenyttelse af, 36.
Udvidelse af, 28.
Telegraflinie, bevilling til anlæg af, 36 f.
Toldregulativ for jernbanen Altona-Kiel,
43.
Vestindien:
Budget for, 29.

Wolfhagen, F. H., minister for Slesvig:
Afsked i nåde af officer, 180.
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Benådninger, 149 ff., 286 f., 326, 349, 368,
378, 400, 450, 543 f.
Dødsstraf :
Eftergivelse af, 99 f., 133, 176, 326, 416,
462.
Eksekvering af, 468.
Eneretsbevillinger, 94, 99, 112, 175 f.,
286, 296, 325 f., 450, 462 f.
Helstatsarmeen, fremtidig ordning af,
258 f.
Holsten:
Ro og orden, foranstaltninger til opret
holdelsen af, 233.
Jernbaneanlæg:
Flensborg-Vamdrup, 207, 389 f.
Konflikten med Tyskland om hertug
dømmerne, 432, 518.
Ministeriet for Slesvig:
Budget for, 400.
Rustningsforberedelser, 231.
Slesvig:
Administrationen af, tysk kritik af,
208 ff.
Alimentationspligt, faderens, 149.
Baptisterne, lov om, 99.
Budget for, 100, 296 f.
Chausséarbejder i 94, 99, 112 f.
Eftertryk m. m., lov om, 94.
Fallit væsenet, lov om, 149.
Gudelige forsamlinger, 99.
Indkvartering, godtgørelsen for, 113.
Justervæsenet i, 123.
Kunstarbejder, eftergørelse af, 94.
Magasinkorn, udskrivning af, 112, 296.
Opmåling af, 350.
Pastvang, ophævelsen af, 361 f.
Sprogforholdene i, 210-13, 215, 218 ff.
Straffeanstalten i Glückstadt, bidrag
til, 94.
Understøttelseskasser i, oprettelse af,
94.
Veksellovgivning for, 149.
Stadfæstelse af love, 94, 99.
Stænderforsamlingen for Holsten:
Commissarius for, 244 f.
Valg til, 124.
Værnepligtsloven, 268.

