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-Ce efterfolgende Artikler, der ere flrevne midt i September
Manned, ere offenliggjorte i „Dagbladets" Nr. 241, 242
og 243 for den 13de til den 15de Oktober.

Da de have

foranlediget Justitsministeriet til at reise en Generalfiskalsag,
hvis noermere Bestaffenhed dog endnu ikke kjendes, har jeg
anseet det for nyttigt at samle dem i en for Almeenheden
lettere tilgjcengelig Form.

Kjsbenbavn den 25de October 1864.

C. St. A. Bille.

I

I.
(§ a a fre m t det i Konventionen af 1 fte August fastsatte F re d s
grundlag fastholdes ved den endelige Fred — og derom
svnes der jo desværre nu ikke at kunne næres nogen T vivl —
vil dermed S eglet være sat paa det danske M onarkies O p 
losning. D et Indbegreb af Lande, der ialfald siden 1814
har udgjort den danske S t a t , vil da ikke længere være til;
det vil være splittet ad i tvende D ele, af hvilke Kongeriget
bevarer sin Selvstændighed og den frie Raadighed over sin
S kjæ bne, medens de tre losrevne H ertugdom m ers Frem tid
og indre O rdning voldgives til de tydske S to rm ag ters og
maaskee Forbundets Villie. Tanken har Vanskelighed ved at
fatte alle Konsekventserne af en saa sorgelig Begivenhed, den
form aaer forst efterhaanden og gradviis at udmale sig deus
Folger i de forstjellige R etninger, og det er et piinligt, et
saare piinligt Arbeide saaledes at forberede sig paa det haarde
S la g , der forestaaer os. E n af den forestaaende F red 
slutnings betydningsfuldeste V irkninger svnes hidtil ikke at
være bleven tilstrækkelig paaagtet, nemlig dens Indflydelse
paa den i Aarene fra 1851 til 1 853 tilvejebragte O rdning
af den danske Arvefolge, der netop paa det Allerinderligste
var knyttet til Opretholdelsen af M onarkiets Integritet.
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Thronfolgeloven af 31te J u li 1853 indtager en ganste
ejendommelig Plads i Rcrkken af de Love, der ere udkomne
siden Grundlovens

Ikrafttræden.

Den

begynder ikke som

vore ovrige Love med Indledningsordene:

„Rigsdagen

har

vedtaget og V i ved V ort Samtykke stadfæstet folgende Lov".
Den

har overhovedet ikke i sin nuværende Skikkelse været

forelagt Rigsdagen, men den er en af Kongen paa en særlig
hoitidelig Maade (med Arveprindsens og samtlige Ministres
Understrift) udstedt Statsakt, der stotter sig til en heel Række
af foregaaende Akter, af

hvilke det af den danste Rigsdag

ved Bestutningen af 24de Ju n i 1853 givne Samtykke er et
enkelt Led.

Thronfolgeloven indledes med en udforlig Ud

vikling af de Grunde og Hensigter, som have bestemt Kongen
til at træffe den Ordning,

hvorom Lovens dispositive Deel

indeholder de fornodne Forskrifter.

Denne Udvikling, der er

as stor Interesse, knytter paa det Allerbestemteste og med det
storste Eftertryk den hele nye Arvefolgeorden til Opretholdelsen
af det danste Monarki i

dets fulde Integritet.

Forfædre paa Thronen"

—

hedder

det i

„A f Vore

denne vigtige

S tatsa kt— „er det blevet erkjendt som en Hovedgrundsætning
for deres Regering, at de Lande, der ere de danske Kongers
Scepter underkastede, ikke maae deles eller adskilles fra hver
andre.

I

Overeensstemmelse hermed har Vor

hoitelstede

tjære Fader, Hs. M a j. Hoisalig Kong Christian V III., hoilovlig Ihukommelse, . . . givet alle sine troe Undersaatter
den Forsikkring, at hans Bestræbelser uafladelig have været
og stnlle blive rettede paa at tilvejebringe en fuldstændig
Anerkjendelse af den samlede danste S tats Integritet,

saa at

de under hans Scepter samlede Landsdele ei nogensinde skulle
adstilles.

Under de Rystelser, der . . . esterat være trængte
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ind over Vort Monarkies Grcrndser blev yderst faretruende
for dets Integritet, have ogsaa V i troet med urokkelig Fast
hed at maatte holde over denne, hvis Opnaaelse og Bevarelse
var overantvordet Os som et af Hovedformaalene for de
Danfle Kongers Regering."
tidligere Bestræbelser

for

Det hedder videre, at da de
at staffe Kongelovens Arvefolge

anerkjendt Gyldighed for chele Monarkiet ikke havde fort til
Maalet, „maatte V i erkjende, at det mest hensigtssvarende
Middel

til

at

forebygge M o n a r k i e t s

f r emt i di ge

Ad f p l i tt else vilde være at lade for det nævnte Tilfælde
(o: Kong Frederik den Tredies Mandsstammes Uddoen) udgaae en ny, fo r hele M o n a r k i e t s O m f a n g gyldig og
altsaa Kongelovens Arveforskrifter ophævende Thronfolgelov
samt at forskaffe denne folkeretlig Gyldighed".

Dette har

ikke kunnet stee uden Bistand fra forstjellige Sider.

„Efterat

Veien dertil var bleven banet", deels ved den venskabelige
Velvillie, hvormed Keiser Nikolaus som Hoved for den ældste
Linie af det holsteen-gottorpste Huns havde ved Varschauer
protokollen afstaaet til Prinds Christian „de Arvefordringer
paa en Deel af Vore Arvelande,

hvilke Hans keiserlige

Majestæt antog i det forudsatte Tilfælde at tilkomme den
nævnte Linie", og deels ved „den hoimodige Redebonhed, med
hvilken Vore Thronen nærmest staaende Frænder t i l O p naaelsen af h i i n t F o r m a a l have givet Afkald paa deres
Arveret", siger Kongen at have taget den Beflntning, i T il
fælde af Mandsstammens Uddoen, „da med Ophævelse af
al Arveret efter Kongeloven og Udelukkelse af den kvindelige
Arvefolge at

kalde til Thronfolgen for

samtlige V o r t

Sc ept er undergi vne Lande" Prinds Christian af Glücks
borg og hans mandlige Afkom med Prindsesse Louise.

Der

henvises til Londonertraktaten af 8de M ai 1852, som senere
er tiltraadt af „de fleste europæiske Magter", og ved hvilken
det er lykkedes „at vinde Anerkjendelse saavel af Udelelig
heden af det danske Monarki som en vedvarende Grund
sætning i den europæiske Folkeret, som ogsaa af den af Os
besluttede Ordning af Thronfolgen", samt endelig til det af
den danske Rigsdag givne Samtykke „ i Vort til den rettede
Forflag om den faaledes af Os tilsigtede Ordning af
Thronfolgen".

Og -efter alt dette — saaledes flutter In d 

ledningen — „faa ere V i nu satte istand til ved Udstedelsen af
en V o r t samlede M o n a r k i omfattende, f o r alle dets
Del e gyl di g T h r o n f olg el ov at fuldbyrde denne Ordning,
der i faa lang Tid har været Gjenstand for Vore lands
faderlige Bestræbelser". I Henhold hertil bestemme da Lovens
tre Artikler, at i Tilfælde af Mandsstammens Uddoen skal
al Arveret efter Kongelovens Art. 27 - 40 være ophævet og
kun Mand af Mand, med Udelukkelse af Kvinderne, være
„arveberettiget til
Lande",

de under V o r t

S c e pt er

forenede

hvorhos Thronfolgen „udi samtlige disse Lande"

skal gaae over paa Prinds Christian til Danmark og paa
hans mandlige Afkom med Prindsesse Louise; at „paa dette
Afkom, Mand efter Mand og Mand af Mand, avlet udi
ret lovligt Wgteskab, skal Kronen nedarves efter Forstefodselsretten og den agnatiske Linealfolge"; samt at, naar Fare
skulde opstaae for denne Mandsstammes Uddoen, „skal Vor
da regerende Esterfolger paa den danske Throne være for
pligtet at drage Omsorg for Thronfolgens videre Ordning
paa den Bevarelsen af M o n a r k i e t s Selvstændighed
og I n t e g r i t e t samt K r o ne ns Rett i ghed er bedst sikkrende Maade" og for, i Overeensstemmelse med Art. 2 i
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Londonertraktaten, at „tilvejebringe europæisk Anerkjendelse af
saadan Ordning".
Af disse Uddrag fremgaaer det med tilstrækkelig Tyde
lighed, hvor noie denne „Thronfolgelov for det samlede
danske M o n a r k i "

er knyttet til Integritetens Bevarelse.

Monarkiets Opretholdelse i uformindsket Omfang er heelt
igjennem Forudsætning, Grund og Formaal; Thronfolgeloven
forkynder sig selv udtrykkelig som et „Middel" til Gjennemforelsen af den „Hovedgrundscetning", der var overantvordet
Kong Frederik Ml. fra hans Forfædre som „et af Hovedformaalene for de danske Kongers Regering", nemlig „at de
Lande, der ere den danske Konges Scepter underkastede, ikke
maae deles eller adskilles fra hverandre". Den Forudsætning,
der saaledes la ae til Grund for Thronfolgeloven, og som
kan forfolges tilbage igjennem hele den lange Række af for
beredende Statsakter lige indtil Londonerprotokollen af 2den
August 1850, er imidlertid aldrig indtraadt.

Prinds Chri

stian til Danmark blev ikke ved Kong Frederik den Syvendes
Dod anerkjendt som hans Efterfolger paa det danske M onar
kies Throne.

Han blev udraabt som Kong Christian den

Niende, han tiltraadte Regeringen i Henhold til en fra dansk
Standpunkt ubestridelig, „for alle Monarkiets Dele gyldig"
Thronfolgelov, han modtog Hyldingseden fra Undersaatter i
samtlige Landsdele og han anerkjendtes som lovlig Souverain
i Monarkiet af de fleste europæiske Stater.

Men for de

tvende tydske Hertugdommers Vedkommende

opnaaede han

ikke Anerkjendelse af det Statssamfund, til hvilket de henhore;
den tydske Forbundsdag vægrede sig ved at erkjende Gyldig
heden af hans Arveret til Holsteen og Lanenborg, nægtede at
modtage hans Gesandt i sin Midte og erklærede selv at ville
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afgjore Sporgsmaalet om Arvefolgen i disse Forbundslande.
Denne Indsigelse, der var uden Hjemmel i Forbundets Love,
kunde imidlertid endnu ikke gjore noget Skaar i det, som
var dansk Statsret.

Under Londonerkonferencen tegnede det

en Tidlang til, at Monarkiets Integritet vilde blive opgiven
og en Afgjorelse af Stridssporgsmaalet soges tilvejebragt ved
Slesvigs Deling, men denne Losning glippede, og den danste
Regering indtog atter sit formelle Standpunkt paa Londoner
traktatens og Thronfolgelovens Grundvold.
Men nu har Fredspræliminairernes Art. 1 foreløbig
fastsat, at Hs. M aj. Kongen af Danmark renoncerer paa
alle sine Rettigheder paa Slesvig, Holsteen og Lauenborg til
Forded for Keiseren af Dsterrig og Kongen af Preussen, og
naar denne Aftale fuldbyrdes ved den sorestaaende Fred, saa
er dermed Monarkiet sprængt, Integriteten brudt.

Londoner

traktaten er da bristet paa selve det Tidspunkt, hvor dens
Virkning skulde indtræde, og det er da gaaet med den, som
det blev forndsagt under Forhandlingerne paa den forenede
Rigsdag: „i dette Dieblik have vi Understottelse af Mag
terne, og ved denne Understottelse kan det bestaae, saa længe
denne varer, men naar den ophorer, vil det falde".

Og

den endelige Vedtagelse af den i Fredspræliminairerne be
budede Sonderlemmelse af Monarkiet vil

ikke blot gjore

Londonertraktaten til et værdilost Stykke Papir, den griber
tillige dybt og forstyrrende ind i selve Thronfolgeloven af
31te J u li 1853.

II.
g r i n d s C hristian til D a n m a rk s S tillin g ester den A rvefolgeordning, der i 1 8 5 3 m odtog sin endelige Fuldbyrdelse,
v ar af en ganske ejendom melig A rt. B ed Barschauerprotokollen af 5te J u n i 1851 er han bleven Ihæ ndehaver af de
A rverettigheder, som det russiske K eiserhuus besad paa visse
D ele afH olsteen, eller — som det nte i) en V ending, der paa
een G an g er meget forsigtig og dog utilbørlig im odekommende
im od de russiske P ræ ten sio n er, hedder i T hronfolgeloven —
af „de A rvefordringer paa en D eel af B o re A rvelande, hvilke
H a n s keiserlige M ajestæ t antog i det forudsatte T ilfæ lde at
tilkom me det H olsteen-G ottorpske H uses ældste L inie". A fstaaelsen knyttede sig til den samme F orudsæ tning om I n 
tegritetens B evarelse, som overalt træ der os im ode; den peger
hen paa den „K o m b in atio n ", der skal bringes tilveie, og be
tegner sig selv som et K om plem ent til den indre statsretlige
O rd n in g , men den gjælder P r iu d s C hristian personlig og
h a n s m andlige Afkom. P rin dsen blev saaledes direkte og
um iddelbart B æ re ren af de hidtil det russiske K eiserhuus til
kommende A rverettigheder til visse D ele af Holsteen.
A nderledes stillede F orholdet sig i de D ele af M o n a r 
kiet, for hvilke K ongelovens Arvefolge v a r gjældende. H er
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var det ikke P r in d s C hristian, men hans G em alinde, P rin d sesse Louise, der var den berettigede S u c c e sso r, og netop
derfor hedder det allerede i Varschauerprotokollen, at P rin d sen
og Prindsessen „i F oren ing " (co n jo in tem en t) skulde betegnes
som de prcrsumtive A rvinger til den danske K rone. P rindsesse
Louise afgav den 18de J u l i 1851 en A cceptations- og F o rsikkringsakt, hvori dette P u n k t pan det Allerstærkeste frem 
hæ ves, og som derfor er af den storste B ety dning ved det
S p o r g s m a a l, hvormed vi her beskjæftige os. I Erkjendelse
af V iisdom m en af H s . M a j. K ongens H ensigt, at „soge
truffet en saadern O vereenskom st, at ingensinde det T ilfæ lde
skulde m ode, at det danske M o n a rk i, endog kun for en kort
T id , skulde kunne blive regeret af forskjellige S o u v e ra in e r" ,
afgav Prindsessen „tut strap og fo ru d , frivillig og med velberaad H u , paa det Hoitideligste og Kraftigste den E rklæ ring
og F o rp lig t" at ville samtykke i O verdragelsen af sam tlige de
hende tilkom mende Arverettigheder til P r in d s C hristian og
deres fælles A rvinger og Efterkom m ere. M e n Prindsessen
gjorde ved selve Akten et udtrykkeligt Forbehold. „D ersom
V i selv" — hedder det — „og V o r G e m a l, P rin d s C h ri
stian, eller blot nævnte V o r G etttal alene, m aatte være titve,
ttaar S u ccessi onstilfæ ldet in d træ ffer, da skal V o r G em al,
P r in d s C h ristian , og ikke V i, som Konge modtage saavel
D a n m a rk s R ig e , det er de Danske D e r , N o rrejylland og
S le sv ig med B ila n d e og K olonier, som de Lande, den Danske
K rone eller det Danske K ongehuus med særlig E iendom sret
besidder, det er H ertugdøm m et Lauen b o rg, de forhenværende
schauenborgske Allodialbesiddelser og de forrige ploenske Lande
i H olstecn, faa og alle de Adkom ster, der iovrigt efter retlig
Undersøgelse og Overeenskom st m aatte tilkjendes D a n m ark s
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Krone eller Kongehuus til det forrige Lehnshertugdømme Holsteen, og hans og Vore Arvinger og Efterkommere ligerviis
efter ham, dog sa a le des, at Vor tjære Gemal, Prinds
Christian, skal

erkjende,

at

han

haver

modtaget

dette Rige, disse Lande, Rettigheder og Adkomster, ikke
ifølge nogen sin egen nedarvede Ret, men ifølge den
i Henhold til Vor ovenstaaende Erklæring og Cession paa
lovlig Maade skete Overdragelse, o§ at Vore og hans Arvin
ger og Efterkommere ligeledes ikke efter deres Fader,
Vor højtelskede Gemal, men efter O s ,

deres M o d e r ,

arve D a n m a r k s Ri ge , den Danske Krones særlige Be
siddelser og de Danske Kongers øvrige retlige Adkomster, faa
at Vor Gemal, Prinds Christian, og siden Vore og hans
Arvinger og Efterkommere i Overeensstemmelse med
denne

Erkjendelse

skulle regere og forsvare Danmarks

Rige, det er de Danste Oer, Nørrejylland og Slesvig med
Bilande og Kolonier, som et n de l el i g t , u ad s k i l l el i gt og
selvstændigt Rige efter den for Danmarks Rige gjældende
Forfatning og Arvefølge, og derhos devare den Danske
Krones og det Danste Kongehuses oorige Besiddelser, Rettig
heder og Adkomster."

Denne bestemte Fordring gjentages

med den samme Omstændelighed i Udtrykkene endnu engang
i Akten, idet der kræves af den Efterfølger, der i Tilfælde
af Prinds Christians Død maatte blive Konge af Danmark,
at han for sig og sine Efterkommere stal erkjende at have
modtaget Danmarks Rige, „ikke efter Vor kjære Gemal,
deres Fader, men efter Os, deres Moder".
endnu til Slutningen:

Akten gjentager

„Det er paa denne M aad e, at

V i med nærværende Forsikkrings - Akt have samtykket i, at
Vore Arverettigheder paa lovlig Maade overføres paa Vor
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Gemal, Prinds Christian, og vore og hans Arvinger og
Efterkommere."

Ved sit Konsens- og Forsikkrings-Brev af

s. D. har Prinds Christian paa selve Akten tiltraadt de stil
lede Betingelser.

„Foranstaaende af Vor hoitelskede Gemal

inde . . . udstedte Acceptations- og Forsikkrings-Akt" — hedder
det i Konsens-Brevet — „et gjort og givet ikke alene med
god Villie og Vidende af Os som hoibemeldte Prindsesse
Louises Gemal, men ogsaa med Vort fuldkomne Bifald og
som en F o rs ik k rin g af O s fo r O s selv og Vore A r
vinger og Efterkommere, saa at V i for Os og for dem paa
det Hoitideligste forpligte Os til, at V i og de flulle erkjende
og forsvare denne Acceptations- og Forsikkrings-Akt, og at
V i og de ingensinde nu e lle r i F r emt i den

skulle

love, indgaae eller foretage Noget, som stridende
er derimod, eller tillade, at Andre det gjore paa Vore eller
deres Vegne, — A lt under Tabet af enhver Ret eller
Adkomst t i l D a n m a r k s Rige og den Danske Krones
eller de Danske Kongers særlige Besiddelser og øvrige retlige
Fordringer."

Den Stilling, i hvilken Hs. M aj. Kong Chri

stian den Niende ved Frederik den Syvendes Død bragtes
ligeoverfor de Dele af Monarkiet, som laae udenfor de rus
siske Arvefordringer (altsaa Danmarks Rige og visse Dele af
Holsteen), er korrekt betegnet allerede i den over Arvefølgebudskabet i den forenede Rigsdag af 1853 afgivne Betænk
ning.

Det hedder her (see Tid. Anh. Sp. 13— 14), at det,

som ved Prindsesse Louises Cession overdroges Prinds Chri
stian, „ikke er selve A r ver et ten t i l

Kr on en ,

men

kun en Udøvelse før hans Person, saa længe han
lever, af de kongelige Rett igheder i Prindsessens
eller eventuelt et af B ø r nen es S te d" .
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E n Fredflutiiing, ved hvilken ikke blot Holsteen, men
ogsaa S lesvig afstaaes fra den danske Krone, vil nu uomtvistelig
falde ind under O rdene i K onsens-B revets S lu tn in g . D et
er paalagt P rin d s C hristian, der nu er Kong Christian IX.,
at „regere og forsvare D anm ark s Rige som et udeleligt, u ad 
skilleligt og selvstændigt Rige efter den for D anm arks Rige
gjældende Forfatning og Arvesolge", og Kongen har selv vedkjendt sig, at hvis han m aatte love, indgaae eller foretage
Noget, som stridende er derimod, vil han dermed tabe enhver
R et eller Adkomst til D anm ark s Rige. D et vil let sees, at
denne V irkning ikke bortfalder, selv om de afstaaede D ele af
Riget m aatte i Personalunionens F orm vende tilbage til D y 
nastiet. End ikke M onarkiets In teg ritet, dette Hovedformaal
for de danste Kongers R egering, vilde dermed være fyldest
gjort, men endnu m indre vilde D anm ark s Rige være bevaret
som et udeleligt og selvstændigt Rige, og dette er Betingelsen
for Opretholdelsen af Kong C hristians Arveret til samme eller
de D ele deraf, som frelses fra at falde i Fjendevold. D et
russiske Keiserhuus har uden at oppebie den virkelige S o n d e rlemmelse af M onarkiet taget den Afstaaelse tilbage, der gjorde
Kong Christian til direkte og personlig Arving af det russiske
H olsteen, og har overdraget sine Adkomster, ovenikjobet med
en aldeles uhjemlet Udvidelse af disse til S lesv ig , ved en ny
Akt til S torhertugen af Oldenborg. F o r D anm arks R iges
Bedkommende vilde der derimod ikke kunne være Tvivl om,
at Kong Christian IX. er den legitime S o u v erain og ved
bliver at være det, faa længe han regerer og forsvarer det
som et udeleligt Rige. M en n aar han slutter en F red , der
opgiver S le s v ig , eller tillader, at Andre det gjore paa hans
V egne, faa fortaber han ifølge K onsens-B revet dermed sin
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R et, og H ds. M a j. D ronningen gjenindtrcrder i den S tillin g ,
hvori hun befandt sig ved Udstedelsen af sin Acceptations- og
Forsikkringsakt.
S po rgsm aalet kommer altsaa til at angaae H ds. M a j.
D ronningens Arveadkomst til D anm arks R ig e, eller hvad
deraf er blevet tilbage. Besvarelsen vil beroe p aa, hvorledes
de Afkald ere beskafne, ved hvilke hun blev den nærmeste
Arveberettigede efter M andsstam m ens Uddoen, og herved ville
vi da tillige komme til at Undersøge, hvorledes Forholdet
mellem de Arveberettigede influerer paa den indre statsretlige
Gyldighed af Thronfolgeloven fra 1853.

in.
Prindsesse Louise oar ikke ved Arvesagens Ordning den
efter Kongeloven nærmeste Arveberettigede til den danste Krone.
Der var ikke mindre end tre Personer, som maatte træde
tilside, for at denne Deel af den „heldige Kombination"
kunde bringes tilveie, nemlig Landgrevinde Charlotte, Priuds
Frederik af Hessen og Prindsesse Marie af Anhalt-Dessau*).
En nodvendig Betingelse for det hele Arrangement var „den
hoimodige

Redebonhed",

hvormed

de „Thronen

nærmest

staaende Frænder" stulde „ til Opnaaelsen af hiint Formaal"
give Afkald paa deres Arveret.

Det stete ved en Række af

Renunciations- og Cessions-Akter, hvis Originaler ere ned
lagte i Geheimearkivet, medens der meddeeltes den forenede
Rigsdag Afskrifter af famme.
I

disse Aktstykker som overhovedet paa ethvert Led af

den hele Kjede, der bærer Arvefolgeordningen af 31te J u li
1853, gjentages idelig og idelig Forudsætningen om Beva
relsen af Monarkiets Integritet.

Det er til dette Formaals

Opnaaelse og ikkun for dets Skyld, at de Thronen nærmest

*) M an medtog endnu en fjerde Person, nemlig Hertuginde Adelheid
af Nassau, Prindsesse Maries celdste og myndige Datter.
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staaende Kognater hane besluttet sig til at afstaae deres R et
og saaledes bidrage deres D eel til at opretholde Legitimiteten
under O vergangen fra den ene Arveorden til den anden. D et
siges udtrykkelig, med de samme omstændelige Udtryk i hver
af Akterne, at O fferet kun er skeet til Bedste fo r. det, der har
været anerkjendt af alle danske Konger som en H ovedgrund
sætning for deres R egering, nemlig at de Lande, der vare
den danske Konges S cepter undergivne, ikke m aatte deles eller
adskilles fra hverandre. D enne Tanke har faaet det fyldigste
Udtryk fra den A rvings S id e , der efter N atu rens O rden
kunde vente at staae Thronen nærmest ved Kong Frederiks
D od og at blive S tifteren af en ny M andsstam m e, nemlig
P r in d s F r e d e r i k a f H e s s e n . E fterat Prindsen havde
udstedt sin Afstaaelsesakt, gjorde det samlede S ta ts ra a d ham
sin O pvarining for at takke ham , og han holdt daen Tale
til M inistrene, i hvilken han paa det Stærkeste fremhævede,
at kun Ønsket om at bevare det danske M onarki i dets fulde
og uformindskede O m fang havde kunnet form aae ham til et
saa tungt og smerteligt O ffer. Prindsen gjeutog dette i en
Skrivelse til S ta tsra a d e t af 9de August 1851, som han an 
modede M inisteriet om at bringe til offenlig Kundskab, „for
at saavel H s. M a j. Kongens U ndersaatter som de fremmede
M ag ter kunne sættes istand til behørig at bedømme mine udforte
B eslutninger". D et hedder i denne Skrivelse bl. A. saaledes:
„Jeg anseer den B eslutning, Jeg saaledes har fuld
fo rt, for et stort O ffer, der for m it Vedkommende tilintetgjor Udsigten til en ophoiet Frem tid, som det (Gud
dommelige Forsyn havde aabnet M ig — for et Offer,
der kan og m aa have stor Indflydelse paa M in nærmere
og fjernere, for mange M uligheder udsatte Frem tid.
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„Jeg anseer M in

Beslutning

som det smerteligste

Offer, det jeg kun har bragt med den dybeste Veeniod,
thi Jeg elsker inderlig dette skjonne og herlige Land, paa
hvilket Jeg giver Afkald.

Jeg agter og ærer dette troe,

retskafne og ridderlige Folk, i hvis Midte Jeg har t il
bragt M in Barndoms og M in Ungdoms skjonneste Aar,
og til hvis Skjæbne Jeg er knyttet med Baand, der be
grunde medfødte Rettigheder, hvis høte Betydning Jeg
fuldt vel har vidst at skatte.
have givet

M ig

Kraft

Men just disse Følelser

og' Villie

til

at

fatte

den

Beslutning, hvorved Jeg uden personligt Hensyn har lagt
M in sande og inderlige Kjcrrlighed og Interesse for Lan
det og Nationen for Dagen.
„Bed denne M in Frasigelse har Jeg v i l l e t bef or 
dre og in n l ig g j vre Hs. M aj. Kongens og Allerhøistsammes Regerings Bestræbelser efter, ved en paatcenkt
H u u s l o v at opr et hol de

det danske M o n a r k i e s

I n t e g r i t e t i det O m f a n g , der stemmer overeens med
den europæiske Stats-Ligevægt, Traktater og Garantier,
hvorved en ældgammel Heelstats Værdighed og Betydning
bevares, hvorved dens Befolknings Lykke og Ro kan be
grundes og nnddrages for den Uvished og Fare, der
truede dens Fremtid og den almindelige Fred."
Der er imidlertid ikke blot Tale om Ønsker, Hensigter eller
Bestræbelser, der kunde afvises med den Bemærkning, at de
vel have kunnet være Motiver for Afstaaelsen, men ikke der
ved senere kunne faae Karakteren af Betingelser, as hvis
Opfyldelse selve Aktens Gyldighed maatte blive afhængig.
Der foreligger noget Mere og Besterntere.

Monarkiets B e

varelse i det uformindskede Omfang er ligefrem opstillet som
2*
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F o r uds æt ni ng , og det i den Afstaaelsesakt, der er be
stemmende for alle de efterfolgende, fordi den er den forste i
Rækken og bliver paaberaabt i alle de senere.

I

Land

grevinde Charlottes Renunciations- og Cessions-Akt af 18de
Ju li 1851 siges det udtrykkelig, at Afstaaelsen fleer „under
Forudsætning af,

at Successi onsr et t i gheder ne t i l

hele det danfle Monarki paa anf ør te M a ade kunne
forenes hos fornævnte V o r D a t t e r (PrindsesseLouise)
og hendes. Gemal."

Her have vi altsaaBetingelsen udtalt

med rene og klare Ord.

Prinds Frederiks Afkald knytter sig

direkte til det, som var givet af hans Moder, Landgrevinden,
og gaaer ind under den samme Forudsætning — en Forud
sætning, som er bristet ved Thronstiftet, og som den tut forestaaende Fredsiutning formelt sætter tilside?
Thronfolgeloven af 31te J u li 1853 beraaber sig paa de
af de nærmeste Kognater givne Afkald, men disses Gyldighed
kan selvfolgelig ikke ved Loven udstrækkes ud over det Maal,
som de selv fastsætte.

Det af Rigsdagen i Henhold til § 4

i Grundloven af 5te Juni 1849 givne Samtykke til Arve
følgens Forandring flotter sig ligeledes til Kognaternes Renunciationer.

Den under 24de Juni 1853 fattede Beslut

ning lyder saaledes:

„Den forenede Rigsdag meddeler, i

Henhold til Grundloven af 5te Juni 1849, § 4, for sit
Vedkommende Samtykke til,
Thronfolgen

f or

det

at Hs. M aj. Kongen ordner

samlede danske M o n a r k i

i

Overeensstemmelse med Indholdet as det kongelige Bud
skab til Rigsdagen angaaende Thronfolgen af 4de Oktober
1852, fornyet den 13de Juni 1853."

Det er altsaa kun

for „det samlede danske Monarki" , at Rigsdagen har sam
tykket i Thronfolgens Forandring; naar Monarkiet som saa-
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dant forsvinder, kan Samtykket ikke lamgere paaberaabes, og
Grunden til det er da ogsaa bortfalden, thi for Kongeriget
alene eller for Danmarks Rige var der ingen Trang til en
Forandring, Kongelovens Arvefolge var fuldkomment fyldestgj orende. Beslutningen henviser endvidere til det kongelige
Budskab af 4de Oktober 1852. Dette opregner i sin In d 
ledning de tre forberedende Skridt — nemlig forst Varschauerprotokollen, dernast „Samtykke samt Renunciations- og
Cessions-Akter af 18de Juli 1851 af Vore Thronen nar
mest staaende Frander", og endelig Londonertraktaten — ved
hvilke det „med den Almagtiges Bistand er lykkedes Vore
landsfaderlige Bestrabelser. . . at erhverve Sikkerhed for, at
det Danske Monarki vil i hele sit nuvarende Omfang kunne
forblive samlet under eet Scepter, om end den fra Hoisalig
Kong Frederik den Tredie, hoilovlig Ihukommelse, paa Svardsiden nedstammende mandlige Slagt, der har Arveret til
Thronen, stulde uddoe."

Budskabet forkynder derpaa, at det

er Kongens Agt at ivarksatte en anden Ordning af „Thron
folgen for samtlige Vort Scepter undergivne Lande" „i
Overeensstemmelse med anforte Forhandlinger og
Aktstykker." Dette Budflab, der gjentoges og fornyedes
den 13de Juni efter Rigsdagens Oplosning, godtgjor saaledes,
at Gyldigheden af den hele Ordning knytter sig til de forudgaaende Forhandlinger, hvis Formaal var Legitimitetens Be
varelse. Hverken Kongens Budflab eller Rigsdagens Beflutning eller endelig Thronfolgeloven af 31te Juli 1853 kan
gaae videre end de givne Afkald. De skulle have Gyldighed
og fortolkes „ i Overeensstemmelse med" disse, og den i Land
grevinde Charlottes Renunciationsakt stillede Betingelse er
overfort til ethvert af Sagens Stadier indtil den endelige Lov.

S am m enfatte vi den forestaaende Udvikling, bliver altsaa
Resultatet folgende. D en i Aarene fra 1851 til 1853 ti l 
vejebragte Thronfolgeordning er bygget paa Bevarelsen af
M onarkiets Integ ritet som F orm aal og Forudsætning. M e n
denne Tanke, der er ratio le g is, er aldrig bleven realiseret,
og n aar der sluttes en endelig Fred i Overeensstemmelse
m eD Prcelim inairerne af 1ste August, vil dermed Integriteten
være endelig og formelt opgiven. D en D eel af M onarkiet,
som H s. M n j, Kong Christian den Niende skulde have be
siddet med sin egen R e t, i Henhold til den af det russiske
Keiserhuns givne Afstaaelse, opgiver han ved denne F red.
H a n s Adkomst til som Repræsensant for sin G em alinde,
H ds. M a j. D ro n nin g en, at boere Kronen i de øvrige D ele
af M onarkiet bortfalder ligeledes ved Freden, idet Allerhoistsamme ved den opgiver at „regere og forsvare D anm ark s
Rige som et udeleligt, udadskilleligt og selvstændigt R ig e",
hvormed efter hans Konsens- og Forsikkrings-B rev folger
„Tabet as enhver R et eller Adkomst til D anm ark Rige og
den Danske K rones eller de Danske Kongers særlige B esid
delser og øvrige retlige F ordringer". H ds. M a j. D ro n n in 
gens Adkomst til disse D ele af M onarkiet ophorer ligeledes,
idet den Forudsæ tning, under hvilken den nærmeste K ognat
renuncerede — nemlig at „Successionsrettighederne til hele
det danske M onarki" kunde forenes hos den nuværende Konge
og hans D ronning — ikke er opfyldt og ved Freden fra fa l
des af selve Kongen. D en K ognat, der nu staaer T hronen
nærm est, indtræder dermed atter i sin R et efter Kongeloven,
ligesom det russiske Keiserhuus har gjenoptaget sine F o rd rin 
ger og disponeret paany over dem.
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En Fred i Overeensstemmelse med Prceliminairerne af
Iste August vil altsaa blandt sine mange andre sorgelige Fol
ger ogsaa medføre den, at den Retsadkomst, i Medfør as
hvilken Kronen bcrres, stifter Sæde. I det Dieblik, da ikke
blot Monarkiet adsplittes, men ogsaa Danmarks Rige lem
læstes ved Freden, er den legitime Thronarving til det, der
er blevet tilbage af det fordums danske Monarki, ikke Dron
ning Louises Gemal, Hs. Maj. Kong Christian den Niende,
men den ester Kongeloven nærmeste Kognat, Prinds Frederik
af Hessen.
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