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jP e Betragtninger over Forholdene mellem Danmark og Her
tugdommerne Slesvig og Holsteen, som jeg herved forelcrgger mine
Medborgere, exe saa afvigende fra de Forestillinger, der, i skarp
indbyrdes Modsætning, have efterhaanden udviklet sig og omsider
tilvnndet sig et saa godt som uindskrænket Herredomme i den ene
etter den anden Deel af Statens Befolkning, at der ei synes at
være nogen Udsigt til dermed at trænge igjennem. Vanskeligheden
heraf har jeg levende nok f e lt ; en Tidlang var det mig endog
klart, at jeg ved at lade min Opfatning af hine Forhold og
mine Tanker over den rette Ordning af disse træde frem, kun
vilde, hvis man ellers vilde have laant Ore dertil, have bidraget
til at foroge Forvirringen, og svækket den Kraft,
sætes imod de oicblikkelig

truende Farer.

der maatte

T il den Tid kunde

derfor en Tanke herom aldeles ikke falde mig ind, og siden indtraadte der en Tid, hvori jeg var usikker om, hvorvidt jeg gjorde
vel etter ilde i at bryde Taushedcn.
dog,

at der, saaledes

Men omsider fandt jeg

som Forholdene havde skikket sig, vel

knnde baade paa den ene og paa den anden Side være vaagnet
en Erkjendelse af de Vildfarelser, hvortil man havde overladt sig,
og en Tilboielighed til at gaae en anden Vei, hvis man kunde
gjore sig Haab

om den Jmodekommen, der er fornoden, naar

der ffal være Udsigt til at naae Maalet.

Under disse Omstæn

digheder har jeg sundet det uforsvarligt, om jeg, i Betragtning
af de personlige Ubehageligheder, som jeg derved kunde paadrage
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til en retfærdig og ligelig Fordeling, faa tnaa man, »aar man
forst overlader sig til rolig Eftertanke, fra begge Sider række
Haanden til igjen at oprette den forrige Tingenes Orden, men
derhos give Samme den Klarhed og Fasthed, som hidtil har
manglet, hvortil endnu maatte foies enkelte Bestemmelser til at
betrygge de Interesser, der kunne synes at vcrrc udsatte, navnlig
det banste Sprogs Beskyttelse og Pleic i de Dele af Slesvig,
hvori det har hjemme.

Da det derhos fremgaaer ved en grundig

Undersøgelse af de historiste Adkomster, hvorpaa visse FamilieArverettigheder til Hertugdømmerne

eller Dele af samme stulde

grundes, at disse deels ere uden retlig Hjemmel, deels mangle
den Klarhed og Sikkerhed, font

vilde voere fornøden, »aar de

stnlde kunne gjøres gjeldende, deels, hvis de iøvrigt erkjendtes,
maatte føre til den unaturligste og sordcrrveligste Udstykning af
Land og Folk, faa kan man vist og gjore sig et sikkert Haab
om, at de øvrige europceiste Magter ikke ville understøtte nogen
saadan Fordring, men tvertimod ville fremme en fast anerkjendt
og fælles Arvefølge, der kan sikkre Danmark den Betydning,
som det, af flere vigtige
Statssamfund.

Ligeledes

vilde vcrre mod al Ret, om

Hensyn, bør

have i det europæiske

maa det crkjcndcs, at det ci alene
Holsteen uden dets retmæssige Fyr

stes Samtykke blev indlemmet i den tydstc Stat,

der mulig

maatte danne sig, men at dette ogsaa vilde gjore den Forbindelse
mellem dette Hertugdømme og Slesvig umulig, for hvis Opret
holdelse Preusseu og flere tydste Lande have stillet sig i Marken.
Dette har endog allerede faaet den bestemteste Anerkjendelsc i de
mellem Danmark og Preussen indgaaede Fredspræliniinarier, kun
at ved disse Holsteens Indlemmelse i den tydste Stat er bleven
sat foran for dets Forbindelse med Slesvig, hvilken Forbindelse
derfor er bleven opoffret, men det vil uden Tvivl vise sig, at
denne Forbindelses Opretholdelse baade ligger Hertugdømmernes
Beboere mere paa Hjerte og i enhver Henseende har større
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Berettigelse, ligesom det uden Tvivl er klart, at den fremtidige
S tillin g , som istedet derfor ffulde indrom m es S le sv ig , vilde være
utilfredsstillende og uholdbar. D et er heller ikke troeligt, at andre
S ta te r, der kun for den mindre Deel af deres O m fang hore til
T ydffland, ville gaae ind p aa at ophcrve Eenheden mellem denne
enkelte D eel og den hele S t a t, hvortil den horer.
A lt hvad jeg her h a r antydet som den G rundvold, hvorpaa
den fornyede S ta tsb y g n in g ffulde opfores, er nærmere forklaret og
beviist i selve S k rifte t; og jeg tor troe, at der ikke i alt hvad der
er kommet frem for at svcrkke den ene eller den anden af de frem
forte S æ tn in g er, er noget, som jo finder sin tilstrækkelige P ro velse og Gjendrivelse i Skriftet.
O gsaa er jeg gaaet de m ange Anker eller Antydninger imode,
som m an har anbragt for at indtage mod den forrige F orbin 
delses Fornyelse, saasom at Hertugdom m ernes indbyrdes F o rb in 
delse forst er bleven begrundet eller i a lt F a ld forst er kommet
til Kræfter i Frederik den S je tte s sidste R eg jerin gsaar og at
Hertugdom m ernc navnlig i dette Aarhnndrede ffulle være begun
stigede p a a D an m ark s Bekostning, være sig i S katte og P enge
væsnet, ved uforholdsm æssig Ansættelse i S ta te n s hoiere Em be
der, ved det tydffe S p ro g s Udvidelse og det danffes Tilbagetræn»
gelse, ved eiendommeligc danffe Loves og In d retn in g ers F o rvanffning og Lem pning efter holsteenffe eller andre tydffe. J e g
skulde tvivle p a a, at der er blevet noget tilbage a f hvad m an
h ar anfort til Bestyrkelse for disse K lager, som jeg ikke med klare
Beviser og K jendsgjerninger har gjendrevet, og hvo der vil ulej
lige sig med at sætte sig ret ind i disse Forhold, vil forundre
sig over de aabenbare Fejltagelser, hvortil etters meget agtværdige
Forfattere ere forfaldne, der, uden fortrolig Kundffab til F o r
holdene, have behandlet denne S a g . J e g m aa vel frygte for,
at mine Læsere p a a m ange S teder ville finde sig trættede ved m in
Omstændelighed i a t gjendrive hvad der i sig er for lost til a t

vin
behove udforlig Provelse; dette har jeg selv felt saa godt fom
Nogen, men jeg tvivler ikke paa,

at der dogderi er meget, der,

deels paa Grund af Forfatternes Anseelse, deels i Folge den
Retning, hvori de Fleste eengang betragte disse Forhold, har en
ganfle anden Betydning i andres Dine end i mine.

Jovrigt er

jeg langt fra at gjore Regning, paa at ret mange Lcrsere ville
anvende den Tid, som kan behoves for noiagtigen at prove de
udforlige Undersogelser, hvori jegher har indladt
skillige af de Materier, der staae i
vedgjenstand.

mig over ad

Forbindelsemed Skriftets Ho-

Men nu har Enhver det i sin Magt at anstille

saadan Provelse, og der vil ikke vcrre Mangel paa Enkelte, der
have D rift og Evne til at gjendrive, hvad der maatte vcrre urig
tigt.

Forsaavidt dette ikke steer, tor jeg vel antage, at jeg ikke

har feilet.

Saafremt der, paa den anden Side, blandt dem, som

maatte finde sig overbeviste ved min Udvikling, maatte vcrre No
gen, der ved offentlig Erkjendelse deraf vilde fremme Hensigten
med dette Skrist, og som vilde tage Ordet mod ugrundede In d 
vendinger, der maatte komme frem, vilde det baade for Sagens
og min egen Skyld vcrre mig scrrdelcs kjcrrt.

Im idlertid stal

jeg, forsaavidt jeg dertil maatte beholde Krcrster, ikke undlade i
fornodent Tilfcrlde selv at troede frem for at oplyse og retscrrdiggjore min Forestillingsmaade.

De, som finde det nok til at be

stride mit Arbcide, at de Scrtninger, som de udpege, staae i Strid
med dem, som exe blevne almindelig antagne, eller og at ncrvne
en eller anden anseet Forfatter, der lcrrcr det Modsatte, ville i
Almindelighed ikke faae noget Svar.

Det er mig fuldkommen

bevidst og af mig erkjendt, at min Lcrre er i Strid baade med
det, der har oparbeidet sig til almindelig Mening, og med enkelte
Forfattere, for hvilke jeg har al Agtelse, men da jeg i det
mindste har forsøgt til sammes Retscrrdiggjorelse at gjendrive de
modsatte Forestillingsmaader, saa kan det ikke fore til noget, at
man underretter mig om det, hvorfra jeg netop er gaaet ud, om
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man end ledsager denne Meddelelse med de kraftigste Udraab,
men man maa paavise mig de Feil, der maatte findes i mine
Fremstillinger eller mine Grunde.
Det er iovrigt langt fra

at jeg overseer de store Vanske

ligheder, som ville være forbundne med et paa den af mig an
givne Grundvold bygget Forfatningsværk.

Jeg har forhen ved

flere Leiligheder fremstillet disse Vanskeligheder og var stedse af
den Mening, at der behovedes vel gjennemtænkte forberedende
Skridt.
optaarnet

Ved de senere Begivenheder have nye Vanskeligheder
fig, hvoriblandt den

har faaet, ikke er den ringeste.
Nodvendighed

i

at

Forfatning, Danmark

allerede

Men der er nu en bydende

ordne Forholdene

paa

forfatningsmæssig

Maade, og man maa vente, at der, under en rigtig Erkjendelse
af Statens Stilling og sande Tarv, vil vise sig god Villie til
at udjevne Vanskeligheden.
t.

Jeg har derfor vel berort disse (see,

Ex., 249 ff.) men uden at gaae dybt ind i dem.
Maafl'ee vil Nogen finde det paafaldende, at jeg ikke forlængst,

og inden det var kommet til de sorgelige Merligheder, hvorunder
Fædrenelandet bloder, har af al Kraft sogt at gjore de Overbevis
ninger gjeldende, som jeg i nærværende Skrift har udtalt. Men
man vil af dette see, hvad der heller ikke iovrigt kunde være
fremmed for den, der med Eftertanke har fulgt vort offentlige
Liv, at jeg paa flere Maader har bestræbt mig for at afværge
de Ulykker, hvortil en ukyndig og lidenflabelig Behandling af
vore forviklede Statsforhold kunde fore, og derimod at fremme
en Statens Sammenhold og Velfærd betryggende Ordning. Saaledes vil man S . 43 —44 finde, hvorledes jeg, saasnart et Blad,
der havde vundet

en udstrakt Indflydelse paa Meningen, be

gyndte at forkynde den Politik, at forberede Holsteens som man
meente uundgaaelige Adskillelse fra Danmark ved strax at ophæve
dets hidtilværende Forbindelse

med Slesvig, benyttede Pressen
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for alvorlig a t advare m ob denne fordærvelige R e tn in g . O g
hvo som vil uleilige sig med a t gjenncmlcrse de der benævnte
Jo u rn a la rtik le r, hv oraf den forste er fra 1 8 4 1 , vil deri finde de
H ovedtanker, som jeg nu nærm ere h a r udviklet og g je n n e m fo rt;
fint at jeg, a f m ange H ensyn, som P lig t p aa la g d e m ig , ikke
knude yttre m ig med den Frihed og A abenhed over alle hidho
rende F o rh o ld , som jeg kunde have onsket. H vorfo r jeg senere
m aatte opgive denne M a a d e a t virke p a a , findes og der tildeels
fo rklaret; dersom intet andet havde vcrrct i V eicn, skulde sandelig
ikke de S tro m m c af H a a n so rd , som P ressen t den A nledning udgjod mod m ig, have b rag t m ig til at træ ffe m ig tilbage. O g saa hvor jeg som S tæ n d c r-C o m m issa riu s kom i den N odvendighed at udtale m ig om hine F o rh o ld , vil m an finde sam nie T a n kcretning, og forsaavidt m a» ikke h ar fundet fuldkom m en O v ercensstcmmelse i alle disse U dtalelser, indeholdes der i dette S k rift
en, som jeg troer, fyldestgjorende F o rk larin g a f den tilsyneladende
Uovereensstenimelsc, ligesom m an og let vil begribe, a t jeg h a r
vcrrct nodsaget til ved slige Leiligheder at være meget tilbagehol
den. F rem deles viser dette S k rift, hvorledes jeg ellers i m in
E m bcdsstilling uafbrudt h ar arbeidet p a a at faae de o m hand
lede F o rh o ld opklarede og ordnede. D e t h a r været m ig uhygge
lig t, at jeg derved er kommet i den N odvendighcd ogsaa at
bcrore M a n g le r og F eil, som der, efter m in O verbev iisning , h a r
været i den M a a d e , hvorpaa dette Fæ drenelandets V elfæ rds Pn=
liggende h a r været behandlet a f den R eg jerin g , i hvis Tjeneste
jeg stod, og hvori jeg i nogle A a r endog indtog en a f de hoiestc
P lad ser. J e g vilde nu vist ingenlunde for a t tilfredsstille N y sgjcrrighcdcn, eller a f noget forfæ ngeligt H ensyn, være kommet
frem med noget, der kunde benyttes a f den herskende Tilboielighed
til nedsættende D o m m e over de tvende ædle K ongers R eg jerin g sfærd, der have viist m ig faa m egen N aad e og T illid . M e n det
lod sig ikke gjore at udvikle den O rd n in g af Forholdene, hvorpaa
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det efter min Ovcrbeviisning forlængst burde have været lagt an,
og hvori jeg endnu treer at Statens Frelse bor soges, uden at
meddele saa meget
meddeelt.

om

denne Sags

Behandling

som jeg har

Desuden forer m it S k rift i dets Heclhed netop til at

tilbagevise de haardc og uretfærdige Domme, som man fra de
sædvanlige stjæve Forestillingsmaaders Standpunkt med saa megen
Raskhed fcrlder over disse forevigede Landsfcrdre.
gik de ud fra

I

Sandhed

en langt sundere Opfatning af Forholdene

end

den man finder hos deres Dadlere, ligesom de og vare gjennem.
trængte af levende Overbeviisning om den lige upartiffe Omhu,
som de

skyldte

alle

Statens

D e le ; ei heller tcenkte dc Moeud

anderledes, som de havde betroet Plads i

deres

hoieste Raad.

Men under de forandrede Forhold, som fulgte med det offentlige
L ivs

Udvikling

og den Retning dette havde taget, og som der

hos de Arvesporgsmaal, der vare traadte den almindelige Bevidst
hed noer, gave en særdeles betænkelig N atur, behovedes der en
gjennemtrængende Indsigt
statsretlige

saavel angaaende den

historist'e

og

Grundvold for de forstjellige Statsdeles Forbindelse,

som angaaende alt hvad der ellers vedkommer de indbyrdes Sam nienstod, virkelige etter tilsyneladende, mellem disses Interesser, og
en paa en saadan In dsig t grundet fast P la n for disse Forholds
Grundfæstelse eller Lempning, samt deres fremtidige Betryggelse;
og det var derhos fornodent, at alt dette, naar det forst var blevet
behorig gjennemtænkt, ogsaa bragtes til Folkets Bevidsthed, og at
det i

de forstjellige

Landsdele blev

vundet

for denne Plan.

Hvilken Bei jeg fra forst til sidst har anbefalet til dette M aals
Dpnaaelse, kan sees af dette S krift.
ottende paa

sine sidste Dage

N aar

forst Christian den

var blevet stemt for at gaae en

saadan Bei, saa var det fordi han med Fleerheden af sine nær
meste Raadgivere deelte en Frygt for, at den Sammenkaldelse af
oplyste Mænd fra alle Statsdele, som var bragt i Forsiag, mulig
kunde fore til foroget Forvirring og Usamdrægtighed, og paa den
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anden S id e det H aab , at Forviklingerne, af hvilke m an maaskee
tffittt tillagde dem, der knyttede sig til Arvcsporgsm aalet, V e g t
nok, vilde paa anden M aad e kunne heves. J e g kan heller ikke
ncegte, at jeg og, under den fra S lu tn in g en af 1 842 stedse vold
somt tiltagende S p e n d in g , fandt, at en saadan Forholdsregel ikke
var uden Betenkelighedcr. M en ligesom jeg tidligere havde tilraad t samme med god T illid til et heldigt Udfald, saaledcs m aatte
jeg i den folgende T id blive derved, fordi jeg ikke vidste noget
bedre og fordi jeg fandt større F are ved at lade S a g e n staac hen
end ved paa h un M aad e at sette den i Bevcegelse.
D e Rettelser, som sindes paa den sidste S id e , ere tildeels af
den Beskaffenhed, at jeg m aa onffe, at Lescrne forud ville a n 
tegne dem paa det vedkommende S te d . J e g frygter iovrigt for,
at der findes flere nok saa betydelige, som ere undgaaede min
Opmcrrksomhcd. H erfor som for nogle Skjodeslosheder i F o re
draget, som jeg ved de trykte Arks G jenncm lesning har bem er
ket, m aa jeg udbede mig Tilgivelse; hvad i Serdeleshed de flere
Gjentagelser angaaer, som m an finder, m aa jeg dog bemerke, at
de storstedeels ere anbragte med F lid , for saa meget som natligt at
modarbeide de M isforstaaelser, hvortil de forudfattede M eninger,
de fleste Lesere bringe med sig, kunde give saa rig Anledning.
K j o b c n h a v n 19 Febr. 1 8 5 0 .
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Begivenhederne i Marts 1848 bragte de Fleste af
dem, der da stode i Spidsen for Statsstyrelsen, til at træde
tilbage, kom det mig meget vel tilpas, at jeg derved blev
ndlost fra en S tillin g , der i de senere Aar havde forvoldt
mig megen Sorg og kun ydet liden Tilfredsstillelse. Rig
tignok knnde Man i det, som da foregik, finde en Bekræf
telse af de Domme over det ældre Ministerium, der vare
gaaede ud fra de Mænd, som nærmest betegnede det nyes
Farve. Men, foruden at jeg holdt mig forvisset om at
disse Domme ci vilde blive de endelige, saa knnde ingen
Folelse af personlig Ubehagelighed ved Meningens oiebliklige Retning komme op ved Siden af Tanken om Fædrene
landets faretruende S tillin g , der ved samme Leilighcd saa
kjendelig traadte frem. Derimod var det mig en trykkende
Folelse, at jeg, saa gjennemtrællgt jeg end var af de« Over
bevisning, at den Vei, der valgtes til Fædrenelandets Frel
se, ikke var den rette, dog maatte finde mig forpligtet til at
tilbageholde samme.
Da det imidlertid var mig aldeles
klart, at det, under de daværende Omstændigheder, vilde have
været uforsvarligt at lade denne Overbevisning komme til
Orde, saa var jeg dog fri for den Sindsuroe, der folger
med Usikkerhed om hvorledes man har at forholde sig.
For at udfylde den Tomhed, som him pludselige Over
gang forte med sig, vendte jeg mig igjen til den Forfatter
virksomhed, som jeg for en Deel Aar siden havde opgivet.
Allerede den Tid stod den Tanke for mig, at der maaskee
dog endnu paa mit Livs Aften knude blive Leilighcd for
mig til at fornye denne Virksomhed. Der vare mange sær1
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egne Winner, hvorover jeg gjerne endnu vilde meddele
Frugterne af mm Efterforskning; men især stod det mig for
Sindet at give cit nokagtig Udvikling af de Grund- og
Hovedtanker, der have ledet mig i min videnskabelige Virk
somhed, saaledes at disse traadte frem i storre Almindelig
hed og skarpere Bestemthed end den, der kan vise sig i de ad
spredte Afhandlinger over hoist forskjellige Gjenstande, men
derhos tillige i en gjennemfort Anvendelse paa nogle af de
vigtigste Stats- og Nets-Forhold. Jeg tænkte endog paa
at kunne give dette Værk en saadan Udarbeidelse, at det
kunde gjelde for en Haandbog i Nets- og Lovgivuingsphilosophien (etter om man heller vil Politiken), efter det Be
greb, hvortil jeg ofte har henpeget, blandt andet i de Ord,
hvormed jeg sluttede juridisk Tidsskrift (16 B . 2 H. S. IV).
I den fremrykkede Alder, hvori jeg nu igjcu tog denne
Tanke op, turde jeg vel ikke længer gjore mig noget Haab
om at kunne gjennemfore samme, men den mellemliggende
Tid havde jeg dog for en stor Deel opoffret til Arbcider og Eftertænkning, som ikke lidet have bidraget til at
soroge og uddanne det Tankeforraad, som havde staaet tit
min Raadighed.
Dette Stof maatte jeg soge paa den
Maade, som bedst kunde passe sig for de Kra'fter, som endnu
vare mig levnede, at benytte. Jeg kom nit snart til den
Beslutning at gjore min Virksomhed i Videnskabernes og
Statens Tjeneste til Udgangspunkt for mine Meddelelser, og
dertil knytte Oplysninger og Betragtninger over de Samsundstilstande og de Negjeringshandlinger, hvormed jeg paa
min lange Bane var kommen i Berorelse, eller som, nagtet
jeg ikke deri havde grebet ind, dog havde været Gjenstande
for min Iagttagelse, og som jeg fandt bevarede i levende
Erindring. Herved vilde jeg og omsider faae Leilighed til
at udbrede mig over de forndgaaede Bevægelser i vort of
fentlige Liv, der staae i Forbindelse med den Omdannelse
af alle vore Statsforhold, der blev bebudet ved Ministeriets
Forandring i 1848 og senere er gaaet saa vidt frem. Disse
Bevægelser havde især udviklet sig i den Tid, der var for-
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lobet sid eil jeg trak miß tilbage fra den omfattende viden
skabelige V irksom hed, som jeg forhen i en Række af A ar
havde forbundet mcd betydelige Em bedspligters Udforelse
(H aandbog over den danske og norske Lovkyndighed 6te B ,,
hvis F ortale er dateret 16de M a i 1835). Ganske kort efter
var det nemlig at Provindsialstænderne begyndte at træde i
V irksom hed, og disse have vistnok været om ikke just Ud
gangspunktet, saa dog et af de vigtigste Tilknytningspunk
ter for hine Bevæ gelser; men til dem h ar jeg staaet i m angchaande B erorelser, i F olge den D eel, jeg i mine Em beds
stillinger havde taget i deres In d re tn in g og i B ehandlingen
af de dem forelagte og de fra S am m e indkommende S a g e r,
men fornemmelig ved det mig betroede K ald som K onge
lig C om m issarins ved de fem forste S tæ nderforsam linger
for de danske P rovindser (1835— 1836, 1838, 1840, 1842
og 1844).
S a a v e l angaaende de F orhold, hvorom Bevcegclsen dreiede
sig, fom om R egjeringcns Adfcerd med Hensyn til disse, navnlig
ogsaa om min Deeltagelse i alt hvad dermed staaer i F orbindel
se, er en ntroelig M æ ngde vildfarende Forudsætninger og vrange
D om m e kommet i O m lo b ; og disse have ved daglig gjetttagen
hoirostet T ale og gjenncm stærkt forgrenede og klogelig le
dede Associationer vidst at skaffe sig en saadan In d g a n g ,
at d e, under M edvirkning af hvad der foregik uden for
D an m ark s Grændser, omsider bleve til en M a g t. Ligesom
jeg, endog uden Hensyn til mig selv, fandt en D rift til at
træde frem imod saa m ange Vildfarelser og uretfærdige
D o m m e , saalcdes kunde det heller ikke være mig personlig
ligegyldigt. V el havde jeg allerede forhen havt Leilighed
til at udtale mig over m ange af de S p o rg sm a a l, som havde
bevæget M e n in g e n , og navnlig tor jeg an tag e , at der af
adskillige saadanne findes en tilfredsstillende Besvarelse i de
F o re d ra g , som jeg h ar holdt i Stæ nderforsam lingerne og
som findes opbevarede i Stæ ndertidenden. D e r ere og
mange a s mine M edborgere, navnlig af d em , der gjennem
en længere T id have fulgt m in V irksom hed, hvis Velvillie
i'
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og Tillid ikke er blevet rokket ved de mange Angreb, hvor
for jeg har været udsat. Men i den yngre Slægt er det
blevet almindelig at troe paa det, der med stor Sikkerhed
fortælles og dommes i de offentlige Blade, uden at bekymre
sig om Kilderne, eller i al Fald uden deri at læse andet end
hvad der kan bruges til Bestyrkelse for hitte Fremstillinger.
Ogsaa ere der nogle af de allervigtigste Dele af Sagen,
hvori de Pligthensyn, som min S tilling paalagde mig, ikke
have tilladt mig at meddele mig saa aabent og fuldstændigt
som det maatte behoves for at sætte dem i det rette Lys og
for at st'kkre mig selv mod Mistydning. Der er især et af
vore offentlige Forhold, og just det, der havt den afgjorende Indflydelse paa den Retning, den offentlige Mening
tog, der er selv mine mccst oplyste Medborgere kun lidet
bekjendt i dets sande Væsen, og det er fornemmelig det,
hvis Natur gjorde mig til P ligt at iagttage hint Tilbage
holdenhed, naar jeg blev bragt i den Nodvendighed at rore
ved Samme. Jeg kan derfor ikke undre mig over, at selv
de Mænd, hvis Tillid jeg ellers har bevaret, ere usikkre om
hvorvidt jeg ikke dog tncd Hensyn til samme maatte have
været hildet i urigtige Forestillinger, der maatte have havt
ctt skadelig Indflydelse paa hvad jeg i saa Henseende har
gjort eller undladt at gjore, medens jeg dog er mig bevidst,
at jeg, endog meget længe forend det tildrog sig mine Med
borgeres Opmærksomhed, har iagttaget og ttoie overveiet alt
hvad der stod i Forbindelse med samme, og derom dannet
mig ctt klar Overbeviisning. Imidlertid maatte enhver Be
tragtning, der knude tilskynde mig til at yttre mig over hitte
Forhold, vige saa længe jeg, paa Grund af Omstændighe
derne, maatte finde, at jeg derved snarere kunde ffade end
gavne. Jeg lagde saalcdes alt dette for en Tid tilside og
gik tilbage til mit tidligere Liv, og havde i forrige Sommer
allerede tilendebragt et ikke ringe Partie af det paatænkte
Værk. M in Barndoms og min tidlige Ungdoms Historie
havde jeg behandlet i al Korthed, indffrænkende mig til en
kelte Træk, sotn vare saa betegnende for min tidligste Udvik-
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lin g sretn in g , at de kastede L ys oder det L iv , der siden er
traad t frem for mine M edborgere. D erim od havde jeg ud
forlig gjennem gaaet min Virksomhed deels i V idenskabernes,
deels i S ta te n s Tjeneste lige indtil S lu tn in g en af 1810, da
jeg gik over fra m in forste Em bedsstilling som Assessor
i H o f- og S ta d s - R e tte n til cn P la d s i R igets overste
D om stoel. Under Udarbejdelsen fandt je g , at dette Afsnit
a f m it Liv havde v aret langt indholdsrigere end jeg havde
forestillet mig, da jeg lagde H aand derpaa. M in vist nok
noget for tidligt begyndte Forfattervirksomhed havde i de
forste A ar kastet sig p aa philosophiske A rbeider, der gik ud
fra en afguderisk T illid til Philosophien i den Skikkelse,
hvori den forst var kommet til m ig. D isse Arbeider kunne
allerede p aa G ru nd deraf ikke vare af noget blivende V a rd ,
ligesom jeg og forlangst h ar opgivet dem. M en denne
T id h ar dog havt den mest afgjorende Indflydelse paa m it
hele folgende Liv. K a n t s rene og kraftfulde M o ra l har
havt en In d v irk n in g paa m it hele S in d , som ikke gik tabt
fordi jeg om ikke lang T id overbeviste mig om, at hverken
denne eller nogen anden D eel af hans Philosophie fuldstandigen havde oploft sin O p g av e; ligesom det o g , n aar
jeg kaster et B lik over hint Tid og over den der siden h ar
udfoldet sig, er mig klart, at ben Kantske M o ra l h ar udovet
sin vclgjorende Indflydelse paa K jarn en af de Videnskabsdyrkerc, som da modtoge deres M anddvm sdannclse, og at
den ogsaa middelbar h ar havt cn saadan paa mange andre
baade da og selv sildigere, cfterat den havde tabt sin A n
seelse. M m ogsaa cre de O vcrbcviisningcr, som jeg, eftcrat
have frigjort mig for System ets Lcrnker, udviklede over
E thikens, R ets- og S tatslcrren s Grundvcescn, kmt vundne
gjcnttcm den In d sig t i System ernes svage S id e , som jeg
havde erhvervet ved at fordybe mig i samme. E i heller h ar
det S tan d p u n k t, hvorpaa jeg ad den Kantske V ci var kommet,
varet uden Indflydelse p aa R etningen i m in senere V irk
somhed, der mere har v aret henvendt p aa Forskningen i den
givne R et og de L ivsfo rho ld, hvorpaa den stal anvendes.
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Denne mitt Virksomhed blev tovvigt iscrr befrugtet ved den
Leilighcd, font mine Embedsstillinger aabnede mig til dybere
Jndtrcengcn i de virkelige Retsforhold, og Maaden, hvorpaa jeg
benyttede samme. I det jeg, cftcrat vcrre (i 1801) kommet
ind i et vigtigt Dommercmbcde, snart fornam, hvor meget
begge Arter af den Virksomhed, som var blevet mit Kald,
kunne, naar de behorig benyttes, understotte og frcmhjclpe
hinanden, drev jeg begge med lige Lyst og Iver.
Jeg
havde derfor, efter at jeg i faa Aar havde fortsat denne
dobbelte Virksomhed, vundet et fast Grundlag for mine Retsforfkningcr og en ikke ganske almindelig Lethed og Sikker
hed i de enkelte Retsforholds Opfatning og Henforclse til
de Begreber og Grundscrtninger, hvorefter de st'nlle bcdommes. Ved Slutningen af det ovenncevnte Afsnit af mit
Liv havde jeg allerede leveret talrige og omfattende Arbeider over Fædrenelandets Ret, for cn stor Deel med
Hensyn saavcl til almindelige Lovgivningsgrnndscrtningcr
som til mcrrkelige fremmede Love, og denne min Virksom
hed i Forbindelse med den, jeg havde viist i det mig
betroede Embede, havde forskaffet mig cn almindelig Atterkjendelse, ikke mindre tilfredsstillende end den, jeg har nydt
i den Deel af mit senere Liv, hvori mine Medborgeres
Velvillie for mig traadte stcrrkest frem. Ved fra dette Af
snit af mit Liv at gjenkaldc mig mange af den Tids Stem
ninger og Tilstande saavel i Literaturen som ellers i Sam
fundet, er det kommet til at staae endnu klarere for nu'g end
forhen, hvilke vrange Billeder den ncrrvcrrcndc Slcrgt gjor
sig om hitn Tid. Jeg har derfor grebet Lciligheden til at
gaae ind paa Meget, som nu synes at vcrre glemt eller
dog bevaret i en utroe Erindring, men som er af Vig
tighed for den rette Opfatning og Bedommelse af vor Ud
viklings Gang. Om jeg ikke feiler, saa indeholder allerede
den Deel af oftmeldte Vcrrk, som jeg har ndarbeidet, ad
skillige Bidrag til vor indre Historie, som ellers kunde vcrret tabte.
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Medens jeg nu ret havde sat mig ind i foranforte Arbeide og vundet det fjæ rt, blev jeg kaldet til atter at tage
Deel i det offentlige Liv. Ganske nventet erfarede jeg, at
mange af mine Medborgere onskede at vælge mig til Med
lem af den Rigsforsamling, der sknlde tage den bebudede
nye Forfatningslov saavelsom den dertil horende Valglov
under Overveielse, og man opfordrede mig derfor til at
foretage det Skridt som, efter den for denne Forsamlings
Dannelse givne Lov (7de J u li 1848), var fornodent for at
give dem Leilighcd til at udfore dette Duske.
D a jeg ikke fandt det foreneligt med P ligt at trække
mig tilbage, saa beqvcmmcdc jeg mig til at stille mig som
Balgcandidat i Kjobenhavns tredie Valgkreds, hvor jeg og
blev valgt. Herved blev mit Sind for en rum Tid hendraget andetsteds. At jeg saalcdcs for længere Tid lagde
det Arbcide tilside, der i adskillige Maancdcr havde givet
mig en kjær Sysselsættelse, var ikke blot paa Grund af
den Fordring, som den meget langvarige Rigsforsamling
gjorde paa min Tid, men især fordi min Tanke nu tog en
anden Retning. Jeg blev og ved den Leilighed strax for
anlediget til at udtale mig offentlig saavel over Fædrenelan
dets Anliggender som og over min Færd i en Tid, der laae
langt fra den, hvori jeg under hint Arbeide havde sat mig
tilbage. Saasnart et vist Partie mærkede til det foranforte
Dnffe, kom der Larm i Leiren; og det blev besluttet af alle
Kræfter at virke imod mit Valg. I de offentlige Blade opløf
tede man en alvorlig Varsclsstemmc for at overtyde Kjobenhavns Borgere om, hvormeget de vilde vanære den fri
sindede Hovedstad og ffade den gode Sag ved at vælge en
M and, der var bleveu graae i en Regjering, der havde
staaet Udviklingen imod. Men ogsaa blev der nogle Dage
forend Valget skulde gaae for sig tilbaaren alle Valgberet
tigede i bemeldte Kreds et særskilt lidet S krift, hvori den
unævnte Forfatter fremstillede mig som den, der mere end
nogen Anden havde arbeidet saavel mod Forfatningsonffet
som mod al ändert Folkcfrihed, og derhos bar Skylden for
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den Splidagtighed mellem de forskjellige Statsdcle og de
forskjellige Samfundsklasser, hvorved Statens Tilværelse var
blevet rystet. Der kunde ikke let vccre noget Angreb, der i
sig selv mindre fortjente og mindre burde behove noget
S var: thi det var klart, at Forfatteren ikke selv havde noget
Begreb om de af ham bcrorte offentlige Forhold eller kjendte
noget til min Færd, men at han kun var cn blind Efter
snakker af det, der i mange Aar var blevet forkyndt i visse
Blade, ja at han endog knn meget loselig havde læst disse,
eller dog knn bevaret et taagct almindeligt Indtryk deraf.
Men det forekom mig, at Sommelighed mod de Medborgere, der
stode i Begreb mcd at vcrlge mig, ikke tillod mig at ved
blive den Tanshed, som jeg nu i mange Aar havde iagtta
get med Hensyn til de mange usande eller forvanffcdc Frem
stillinger og skjævc Domme, Pressen idelig havde udbredt
om mig. Det var mig endog kjært, at der blev givet mig
en passende Lcilighed til nu ei allene at modbevise de mig
gjorte Bebreidelser, men og at fremhæve adskillige enkelte
Omstændigheder, som tjente til at belyse min Adfærd, men
som jeg af Hensyn, der i min tidligere S tilling vare for
pligtende, hidtil havde maattet holde tilbage.
Foruden det lille Lcilighcdsffrift, som jeg saaledes blev
foranlediget til at udgive inden Rigsforsamlingen begyndte,
fremkaldte denne selv et udforligt S k rift, som jeg under
Forhandlingernes Gang sammesteds blev bevæget til at ud
give, indeholdende Provclse af det Rigsforsamlingen fore
lagte Udkast til cn Grundlov og til cn Valglov, i hvilket
Skrift jeg har faaet Leilighed til at udtale mig over de
vigtigste Forfatningssporgsmaal. Jeg har deri ffarpt og
bestemt taget Ordet mod det brede Grundlag, som Regjcringsudkastet havde foreslaact for Folkets Deeltagclse i
Statsmagten, og som med nogle Forandringer, der ingen
lunde have afhjulpet mine Indvendinger, er blevet vedta
get og stadfæstet. Ogsaa har jeg med ikke mindre Skarp
hed og Bestemthed udtalt mig mod de uklare Almecnsætninger, der efter det Exempcl, som de andre Forfatnigs-
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love, der fremkaldtes ved Bevagelserne i 1848, have givet,
ere opstillede som urokkelige Regler, hvorefter den tilkom
mende lovgivende Magt stal have sig at rette, saavelsom og
mod andet Mere, der er blevet indlemmet i Grundloven
uden i og for sig selv at hore til cit Forfatning. Im id 
lertid vil det af dette Skrift vcrre klart, at det (dog her
affect fra det der med Hensyn til Forholdet mellem de
forstjcllige Statsdele var at iagttage og som vil blive Gjenstanden for storste Delen af narvarende S k rift), ikke
vilde have varet faa overmaade vanskeligt for mig at enes
om Grundlaget for en Forfatning, selv med den poli
tiste Friheds meest anseete Talsmand her i Landet, stråle
des som Disse tankte inden de bleve paavirkede deels af
de Bevagelser, som i den forste Deel af 1848 fik Magt i
strå mange europaiste Lande, deels og fornemmelig ved det,
der var blevet budt i RegjcringSndkastet, og hvilket blev
anfect for en Gave, som Folkets Udvalgte ei kunde forsvare
at styde fra sig. At det Ligheds-Evangelium fra den forste
franste Revolution, der i 1848 paa Ny havde reist sig, og
hvorpaa hiin Grundlov hviler, vilde, stråledes som jeg i be
meldte Skrift S . 109 har bebudet, meget snart tabe sine
Tilhangere, turde ved den senere Erfaring have vundet overflodig Bckraftelse. Det turde og, efter hvad jeg der S .
494—497 har udviklet, vare usikkert, hvorvidt Udkastet i
Sandhed stemte med Fleerhedens Mening i Forsamlingen,
ligesom man, efter hvad der viser sig uden for Forsamlin
gen, neppe kan paastaae, at den nye Forfatning udtrykker
den rette Folkevillie. Jeg veed meget vel, at det Partie,
som strå let satte sig over alle Former, medens det arbeidcde
paa at faae den forrige Forfatning omstodt, nn indhyller
sig under den Form, der prager den nye Forfatning som
Udtrykket af den almindelige Villie.
Jeg kan heller ikke
andet end erkjende, at den bor vedblive at gjelde derfor
saalauge til den paa forfatningsmassig Maade forandres,
men det er og kun paa dette Standpunkt at hiin Forestillingsmaade har Gyldighed. Sautter man sig paa et hoiere,
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der uden Tvivl cut nogle Aar vil have den almindelige
Erkj endelse for sig, frygter jeg snarere for, at jeg i hi, ilt
Skrift vil findes at have lempet mig for meget efter D ati
dens Forestillinger end at have staaet for meget imod. At
der i de Forslag, som hunt Skrift indeholder til Dannelsen
af de Forsamlinger, gjennem hvilke Folket skulde udove fin
Deeltagclfe i Statsmagten, virkelig er en saadan Lempning,
er noget font jeg stedse har tilftaact. Men det, der med saa
stor Styrke trader frem som almindelig Mening, bor uden
Tvivl have megen Vagt, hvor der sperges om at trakke en
Greendselinie, der dog ikke kan bestemmes ved den alminde
lige Fornuft, men ved et i et temmeligt Omfang vilkaarligt
Skjvtt. Jeg antager derfor heller ikke, at Man ved tilkommende Forfatningsforandringer bor gaae tilbage til det, der
efter det Standpunkt, hvorpaa Sagen indtil Begivenhederne
af 1848 stod, kunde ansees for det bedste, men at det, der
engang er skeel, bor have en stor Betydning tmder en ny
Ordning af Sagen. Jeg for min Deel vilde end ikke verre
uvillig til at staae noget af i de, fkjondt sccte fra et erldre
Standpunkt meget indskrankede, Balgbetingelser, som jeg
har stillet for den Afdeling af Rigsdagen, der har faaet
Navrt af Landsthing. Maaskee der og, hvad det saa kaldte
Folkcthing attgaaer, knnde gjorcs den Forattdring, at man,
efter det andetsteds givne Exetttpel, lod den almindelige Valg
ret vedblive for en vis Andel (navnlig '/3) af Valgene,
men derimod overlod de ovrige Valg til de skatteydende
Borgere, saalcdes at Valgindflydelsen forogcdes med Hensyn
til Skattcbelobet (den forholdsmæssige Valgret). Dog er
det min Mening, at denne Maadc at ordne Sagen paa, er
for kunstlet, og at den Hylding, sotn derved ydes Lighedsprincipet, i al Fald er mere tilsyneladende end virkelig.
Efter det Foranforte kunde jeg for Tiden ingen Trang
finde til at meddele mig yderligere for mine Medborgere om
Forfatningssagen, forsaavidt Sporgsmaalet om Forholdet
mellem de forskjellige Lande, hvoraf det danske Monarkie
er sammensat, derfra afsottdrcs. Attdcrledes forholder det
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sig med Hensyn til dette S p o rg sm a a l. D e t udgjor vel,
efter sin N atn r og efter hvad der indtil Bevægelsen i 1848
var alm indelig erkjendt,*) en saa va'sentlig D eel af F o rsatn ing ssp org sm aalet, at m an burde have været p aa det
Nene med samme, inden der blev lagt H aand paa F o rfa t
ningen. M en under hint Bevægelse ansaaes det saa p aatrængende nodvendigt at give D an m ark cn F o rfa tn in g , at
m an satte sig ud over him Betingelse, og bragte cn F o rfa t
ning istand p aa en T id, da Forholdet til de ovrige S ta ts dele var aldeles forstyrret. V el var det forelagte R egjeringsudkast bestemt til at blive cn G rundlov saavcl for S le s 
vig som for det egentlige D a n m a rk , medens m an gik nd
fra den F oru dsæ tn ing , at Holstecn og Lanenborg si'nldc
trcede nd af den virkelige S tatseenhcd med D an m ark , hvori
de havde staaet, og blot scettes i et saadant U nionsforhold
til R iget, som de europæiske A nliggenders Udvikling m aatte
tilstede, hvilket form odentlig antoges at m aatte blive blot
personligt. M en efter Om stændighedernes Beskaffenhed lod
det sig dog ikke gsore at indbefatte S le sv ig under G ru n d lo 
ven, og F orfatn ing ens Tilendebringelse ansaaes for saa uop
sættelig, at ethvert S p o rg sm a a l om de F a re r, som deraf kunde
flyde for Vedligeholdelsen af Forbindelsen endog blot med
S lesv ig , blev træ ngt tilbage. D e r blev saaledcs ingen Lei*) J e g har overalt, hvor jeg enten i S t a n d e r n e eller andetsteds har
fundet m ig opfordret til at udvikle det Ubetimelige i at bestorme
K ongen med Andragender om en F ora n d rin g i F orfatn in g en , udhcrvet hine Forhold som den vanskeligste as de Knuder, der m aatte
l e s e s , naar en for S t a t e n s B e s ta a e n og Nelfcrrd tjenlig F o r fa t
ning fiulde bringes tilveie. F oruden hvad der herom findes i
Stan d ertid en d ern e har jeg udforlig yttret m ig herover i Tidsskrift
for Literatur og Critik 6 B . S . 2 5 5 — 2 6 9 , 7 B . S . 4 3 2 - 4 6 5 .
„Fadrelandet" var og i fin Tid forsaavidt deri e n i g , at det
tra n g te paa disfe F orho lds endelige O rd n in g , dog paa dets M a ad e,
som det Forstsornedne, og fra den Tid af, at det var kommet ind
i N a tio n a lite tsa g ita tio n e n , saa godt som ganske lod F o r f a t n in g sa g i
tationen hvile for igjen at komme frem med samme, naar O iem ed et
med hiiit A gita tio n var bragt til Ende.
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lighed for mig til nogen M enin gsyttrin g over det ovm*
anforte S p o rg sm a a l i sin H eelhed; men under de daværende Forhold og S tem ninger vilde jeg desuden have fu n 
det det baade unyttigt og uforsvarligt at give cn omfattende
og til G runden gaaende Udvikling af m in M ening. J e g
indskrænkede m ig derfor til d et, som jeg fandt tjenligt til
om m uligt at afværge foregribende Bestemmelser, der kunde
være i Vcien for en med S ta te n s V elfærd bedre stemmende
tilkommende O rdning af Forholdene. S e lv nogle af de
G rim d e, der syntes mig p aa den nicest afgjorcude M aad c
at tale imod F orfatningssagens Afgjorclse inden i det m ind
ste S le sv ig fik Lcilighed til ved sine Udvalgte at tage D eel
i samme, holdt jeg saa længe som m uligt tilbage, fordi de,
skjondt de ikke kom frem i denne Skikkelse, dog tillige
m aatte indeholde vigtige Betænkeligheder mod det hele eensidige F o rfatn in g s Fælled skab med dette H crtngdom m e, og
jeg derhos længe blev ved at nære det H a a b , at N egjeringen vilde, hvad der fra enhver S id e vilde have været i
filt O rd e n , have udsat den endelige Afgjorclse indtil S le s 
vigernes Deeltagelse i Forhandlingerne blev g jo rt m ulig.
F orst da dette H aab havde tabt sig vilde jeg henimod F o r
sam lingens S lu tn in g , dog medens det endnu efter F o rre t
ningsordenen var til rette T id , have udviklet den M enin g,
der i foranfortc Henseende dog allerede var antydet under
den foregaaende F orh and ling , og det ei allene af m ig. M en
ved en B eslu tn in g , til hvis F orsvar der vist ikke kan anfores andet end at F orsam lingens P lu ra lite t derved benyttede
den absolute M a g t , som Forretningsordenen h ar tillagt
sam m e, blev al F orh and ling standset efter at blot en en
kelt R igsdag sm and derom havde udladt sig. H vad jeg
havde havt i S in d e ved denne Leilighcd at fremfore p aa
R igsdagen staaer imidlertid nn i m in Provelse S . 466—
478, cfr. S . 502. I dette S k rift S . 122— 123, 220— 221
saavelsom i O plysningerne til V ælgerne i tredie V algkreds
S . 7— 8 vil m an og finde en almindelig A ntydning af at
jeg h ar en anden O verbeviisning angaaende det hele F orhold
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mellem be forskellige Statsbele, mb ben, ber har gjort sig
gjelbenbe.
Det har i flere Aar darret mut storste S org at fee,
hvorlebes ber cfterhaanbcn er opstaaet en Usambrcrgtl'gheb
mellem Kongerigets og be bmucb forbunbtte Hertngbommers Beboere, ber stedse har dcrret i Tittagen og mere og
mere antog en faretrnenbe Skikkelse.*) M in Folelse herved

* ) Jeg kan ikke undlade her at anføre et Sted as de Holsteensie
StcrnderS Adresse af 1844,

hvori disse udtrykke deres Følelser i

Anledning af den overhaandtagende indbyrdes Misstemning.
Holsteensie Stænderforsamling føler,"

„D en

hedder d e t, „en Trang t il

for D . M . at udtale fin dybtfølte Sm erte over at nær beslægtede
Folkestammer, der gjennem Aarhundreder have under de samme
Herskere vseret forbundne som B rø dre ,
en

staae i Begreb med, uden

dertil given tilstrækkelig udvortes Foranledning, uden virkelig

stridende Interesse, at træde siarpt ja fjendtlig oy imod hinanden,
at den derved fremkaldte Forstcmning bereder en ny Hindring for
D . M s . velgjørende Hensigter, og at Allerhøistfammes S ta te r der
ved forstyrres i den videre nationale
Bi

Udvikling af deres Kræfter.

tø r i Overeensstemmelse med Sandheden

Holsteen

ikke sindes nogen u villig ,

Stem ning mod det dansie Folk.
deligt den end fremtræder,

at der i

Denne Forstemning kan, saa ty 

kun være avlet as Misforstaaelse og

næret af en herffende Uklarhed
Tilstande og Forhold.

fo rftffre ,

endnu mindre nogen fiendtlig

og Uvished om adskillige fælles

Aaben Fremlæggelse af disse Forhold synes

som overalt saa og her at være det første S krid t t il Udjevning."
Mange ville
raabe

vist undre sig over,

at jeg drister mig til at paabe-

mig de holsteensie Stænders O rd ,

maasiee

men de Samme ville

ligesaa meget undre sig over at disse O rd ere talte af

de Holstenske Stæ nder, og det i Begyndelsen af den Session, ved
hvis S lu tn in g de, under Indflydelsen af en Misforstaaelse som
den, de her have omtalt, toge en høist lidenskabelig Retning.

Men

den indeholder dog et smukt og rig tig t Udtryk for den Følelse, hiin
Forstemning maatte

opvække i enhver sand Fædrelandsvens Bryst.

I Fortsættelsen af hine O rd yttrede hine Stænder vel angaaende Hertugbommenes statsretlige Forhold t il Danmark en Forestillings»,aade, font
man

ikke herfra aldeles kunde erkjende; men den, der virkelig et

inde i Forholdene, kunde dog ikke synderlig fortænke dem i, at be
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var faa meget mere piinlig, som jeg holdt mig forvisset om,
at dette fornemmelig hidrorte fra M isforstaaclser, der kunde
have været hævede ved O p lysn ing er om de gjcnsidigc B erettigclser og det fælles B edste, og ved H jælp af R egjcrin g s-F o ran staltn in g er, hvis heldige F rem gang jeg ansaae
for sandsynlig; men jeg dog fa n d t, at der fra alle S id e r
saaledes blev arbeidct for skjævt opfattede S årin teresser, ja
vel endog for det, der egentlig knn var G rille, at m an A ar
for A ar kom et B ru d nærm ere. D e n M ening, som jeg havde
dannet mig saavel om alle de enkelte F o rh o ld , der havde
fremkaldt T vedragten, som om M a a d e n , hvorpaa denne
burde soges b ilag t, havde imidlertid ikke i sit hele O m fang
kunnet gjore sig gjeldende i den R eg jerin g , hvori jeg
havde D eel; og efter min S tillin g kunde jeg p aa ingen
M aade bringe dem for P u b lik u m , og naar jeg netop ved
denne S tillin g blev tvungen til at bcrore hine F orhold, var
jeg nodsaget til at iagttage cn varsom Tilbageholdenhed, der
under den lidenskabelige S tem n in g knn udsatte mig for
M istydninger. At mine U ttring er ved stige Leiligheder,
denne Varsom hed u ag tet, blcve misforstaaede og fordreiede,
saaledes at de kunde tjene til at nedstemme den forhen vist
nok alt for gunstige M enin g, som m ine M edborgere nærede
om m ig, var dog min mindste S o rg . V el smertede det m ig,
at enkelte M crnd , p aa hvis Agtelse og Velvillie jeg satte
P r i is , saa let gik over til at istemme nbillige D om m e over
min F æ rd. M en enhver saadan Ubehagelighed var dog in
tet imod den B ekym ring jeg folte for de F olger, den sorgelige S pæ n din g vilde faac for m it Fæ dreneland.
D enne B ekym ring nagtet fandt jeg dog cn T idlan g
cfterat jeg var traadt nd af S tatstjenesten, at jeg paa ingen
M aade burde lade min M ening hore over hint Anliggende.
M en da jeg p aa nye blev kaldet til Dceltagelse i det offentfra deres S ta n d p u n k t saaledes betragtede dem. D e tt e herte til de
M isfo rstaa elser, som ved aabne gjensidige Forhandlinger m aatte
have kunnet vceret udjevnede, og a f det S l a g s vare der sandelig
m ange paa begge S id e r .
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lige L iv , opstod den Tanke hos mig, at jeg maaskce dog
gjorde rettest i at nedskrive cn udforlig Fremstilling af hiin
store S ag, behandlet i alle dens Grene og mcd Hensyn
til de forst'jetlige Vendinger, den under Forholdenes og
Stemningernes Udvikling havde taget. Det var mig dog
tvivlsomt, hvorvidt jeg tidligere eller sildigere knude gjore
Brug af en saadan Udarbeidclse. Vel var der et Dieblik,
hvor det faldt mig ind at Vaabcnhvilen og den Bestyrel
se, som efter den Malmoer Vaabeustilstand st'nldc oprettes,
kunde fore til saadanne forsonende Forholdsregler og en
saadan forsonende Stemning, at det Ord, som jeg kunde have
at tale, vilde finde et godt Sted. Men dette Haab tabte sig
snart. Imidlertid havde jeg ikke længere den forrige Lyst
til at dvccle ved den Fortid, der i en Deel af Aarct 1848
havde syssclsat mig, og allerede paa Grund deraf fandt jeg
Tilboielighed til for en Tid at ombytte det begyndte Arbeide
rned det nyelkg omtalte. Dette vilde i ethvert Tilsirldc in
deholde et Regnskab for mig selv, hvorved de Meninger,
som jeg hidtil havde inrrct, kunde enten bekræftes eller berigtiges, saa at jeg blev istand til med storrc Sikkerhed at
domme om min egen Adfærd. Ogsaa ternkte jeg mig, at
det, om der et i mit Liv blev videre Brug derfor, dog efter
min Dod kunde tjene til at opklare Meget i Sagen og i mit
Forhold, som sees i et aldeles falskt L y s ; og jeg vilde have
sogt at formaae paalidelige og skjonsomme Venner til at
forge for, at dette mit Efterladenskab vilde blive stråledes
benyttet som Forhold og Omstændigheder maatte tilsige.
Jeg lagde stråledes Haand paa dette Arbeide nogen
Tid forend Rigsforsamlingen begyndte og fortsatte det i
dennes forste Maaneder, da denne ikke gav mig nogen om
fattende Beskjæftigelse; den sidste Haand lagde jeg derpaa
kort efter at denne Forsamling var bragt til Ende. Ved
denne Bearbeidelse, der kunde gaae temmelig rask fra Haan
den fordi jeg for længe siden var inde i de omhandlede For
hold, blev jeg kun bekræftet i Maaden, hvorpaa jeg forhen
havde betragtet samme, ligesom hverken de senere Begiven-
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heder eller de senere S krifter i nogen M aad e deri kunde
rokke m ig. D a jeg havde fuldendt dette Arbeide, var jeg i
T vivl om, hvorvidt det var T id til deraf at gjore B ru g .
Om sider forekom det m ig, at Forholdene og S tem ningen
dog havde vendt sig saalcdes, at jeg kunde gjore mig H aab
om at finde nogen In d g a n g for d et, jeg havde at sige;
men jeg holdt det for m indre hensigtsmæssigt at meddele foranforte Arbeide i dets hele O m fang. B la n d t andet var jeg deri
gaaetnoiere ind i adskillige a fD a n m a rk s ogH crtugdom m erncs
indbyrdes F orhold end der efter det, der for Tiden især bevæger
M en in g ern e, var nodvendigt. J e g foretog m ig derfor cn
ny Bcarbcidclse. F orst forsogte jeg nn p aa at anbringe
det, som jeg fandt mecst fornodent, som indledende Bem ærkningcr til de ovennævnte B id rag til min T id s og min vi
denskabelige og ovrige offentlige Virksomheds H istorie, af
hvilket V æ rk det forste B ind uden O phold knude gjores fær
digt. D a det nemlig er de B erorelscr, hvori jeg er kom
met til den senere T id s Udvikling af det offentlige L iv , der
have bragt mig paa den Tanke at udgive et saadant V ærk,
saa kunde det ikke være upassende at indlede det ved B e 
tragtninger over de S p o rg sm a a lc , som under denne Udvik
ling fornemmelig have bevæget den offentlige M enin g og
faaet Indflydelse p aa m it Forhold til S am m e. D et vilde
imidlertid ikke lykkes mig at udfore denne Tanke, men hvad
jeg i saa Henseende forsogte, blev enten for kort med H en
syn til det egentlige F o rm a a l, eller for udforligt efter dets
Bestemmelse som In d led n in g til et S k rift, der begynder
med en meget tidligere T id. J e g besternte m ig derfor til
at udgive et særskilt S k rift og har dcsaarsag atter foretaget
cn ny Bcarbcidclse, der i adskillige P a rtie r er mindre om
fattende end den forstom talte, men dog er tilstrækkelig udfort
med Hensyn til det, der for Tiden ndgjor det egentlige
S p o rg sm a a l.
M an g e Læsere ville uden T vivl blive overraskede ved at
see mig forkaste adffillige S æ tn in g e r, som m an længe h ar
vant sig til at ansee for afgjorte S andheder, og hvortil m an
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derhos forestiller sig, at Fæ drelandets dyrebareste In teresser
knytte sig ; dersom dette sidste var saa i S an dh ed, ffulde jeg
visselig have tilbageholdt m in M enin g. M en n aar m an vil
folge den hele Tankerække, som jeg her forelig ger, saa vil
m an udentvivl finde, at den uetoy gaaer ud paa at begrunde
en for Fæ drelandet meget fordcelagtigere Tingenes O rden
end den, som m an gjenncm de P aastande, jeg bckjcempcr, har
sozt at bringe tilveie, og som dog, efter hvad der har viist
sig, neppe ad denne V ei vil vcrre at erholde.
Efter mill O verbcviisning gives der ingen anden sund
og med den virkelige Retfærdighed overeensstemmcnde O p to sln'ng af de A rvesporgsm aalc, der have fremkaldt saa uhyre
S p æ n d in g og omsider O p ro r og B orgerkrig, end at den næ r
værende Statsforbindclse mellem D an m ark , S lesv ig og H olsteen, vedbliver ogsaa efter at ben Kongelige M andsstam m e
er uddod. J e g bygger denne m in O verbcviisning ikke lige
frem paa de historiffe R etsgrunde, der ere blevne anforte for
at Kongelovens Arvefolge ikke blot ved den i 1721 foregaaede
H ylding er blevet indfort i S le sv ig , men at den og er blevet
gjcldende i Holsteen, dcels ved Ophævelsen af dets forrige
Lehnsforhold til T ydffland, decls ved at de ovrige G rene af
det Oldenborgske H u ns skulle have forsomt at iagttage de til
deres Rettigheds Vedligeholdelse efter Lehnsretten fornodne
F o rm e r; hvilke G runde de Roeskilder S tæ nd er i 1844 fandt
saa klare, at de ncesten eenstemmig besluttede at opfordre K on
gen -vod-til ved en hoitidclig E rklæ ring at gjore den gjeldende. D isse G runde vare vistnok ikke nvigtige, men der
mode dog saadanne In d v en d in g er, at det ikke knude vcrre
sikkert, at de i deres hele O infang vilde finde Anerkjendelse,
dersom et strengt historiff juridisk B ev is var fornodent for at
begrunde den anforte P aastand» D erim od vil denne, ester
m in O verbcviisning, va're tilstrækkelig rctfcrrdiggjort, n aar m an
tillige rettelig opfatter Beskaffenheden af de andre Arveberettigelser, som den historiffe N etsforffning ff'nlde begrunde.
D e t vil nemlig findes, at disse deels ere saa tvivlsomme, at
de, da der ikke gives nogen D om stol, som kunde afgjore saadan
2
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N etstvivl, ikke kunne have nogen retlig B etydning, deels
vilde kunne fore til ni Sondcrlem m else a f Land og Folk,
hvorved disses hele R etstilstand vilde fo rsty rres; og heraf
udleder jeg, at S p o rg sm aalets L osning ikke kan overlades
til slige lærde Undersogelsers Udfald, men at Opretholdelsen
af vedkommende Folks R et og V elfærd m aa gjore Udslag
mod de i al F ald meget tvivlsomme Fam ilicfordringer. D er
gives iovrigt ved S id en af de m ange tvivlsomme S æ tnin ger
i denne hele llndersogelse dog cn aldeles klar Arveberettigelse,
der frembydcr et fortrinligt U dgangspunkt for en heldig Afgjorelse. Efter min O verbeviisnlng cre der vel overveiende
G runde for at den danffe K ongelovs Arvefolge er indfort i
S le sv ig ; men om end denne P aastan d , p aa hvis G jendrivelse der er anvendt megen K logt, ikke i E u ro p as O inc m aatte
være b ragt ganske i det Rene, saa kan det dog ikke med noget
R ettens S k in bcnægtes (hvorpaa Forsog imidlertid er g jo rt),
at den forrige Gottorfskc Andeel af bemeldte Hertngdom me er
af det danske K ongehnns erhvervet med saadan Adkomst, at
det ogsaa i sine Q vindelinicr m aa kunne arve samme uden
Hensyn til de fjernere Oldenborgske M and slinier. M en at
hiin D eel af S lesv ig st'nlde forbindes med D an m ark og der
imod den altid Kongelige Andeel gaae over til en Fyrste over
Holsteen eller en D eel af S am m e og det under danst' L ehnshoihed (thi heller ikke det kan erkjcndes tvivlsomt, at de i
1658 udstedte S ouverainitets D iplom er kun gjaldt til Fordeel
for det Kongelige og det Gottorfskc H u n s), vilde være en saa
meget mere nnaturlig Svndcrrivclse af hintt Hertngdom me,
som da netop den D eel af S am m e, der ligger Holsteen
nærmest, og hvori S p ro g et og Retningen er overveiende
tydfk, vilde komme under dansk R egjering og derimod de
um iddelbart til D an m ark stedende Landsdele med deels
udelukkende deels overveiende dansk R ationalitet under holsteensk R egjering. D en Forskjellighed i R egjering, hvorun
der Beboerne af de rundt om adspredte Stykker af Landet
saalcdes vilde blive henlagte, m aatte aabcnbar i hot G rad for
styrre det indbyrdes S am qvem , ligesom deres Ueensartethed
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utcb ben S t a t , hvormeb be bragtes t Forbm belse, m aatte
gjore al funb Ubvikling og gob R etsinbretning um ulig. F o r
hver af bisse S ta te r selv turbc flige til samme henlagte S ty k 
ker af S lesv ig være mere til Besvær og Hernuing cnb til
G av n . D et m aatte blaubt aubet fra S lesvig-H olfleuerues
S ib e erkjeubcs, at en flig Ubstykuiug af S lesv ig vilbe vcrre
langt forkasteligere cub betted Afsonbring fra Holflcen, og at
i bct Hele bet, hvori be see bet storste politiske G obe, albelcs
ikke vilbe opnaaes ab bcnnc V ei. D e t vil beraf enbvibere
frerngaae, at Forbiubclsen mellem be to H ertngbom m er alene
kan vebligeholbes ibet tillige Forbiubclsen meb D anm ark
vcbligeholbes. M en i ben Fornbscrtning, at Holsteen bliver
nben for ben paatcrnkte tybske S ta t, m aa D an m ark fornnftkgviis inbromme Vebligeholbelsen og Befcrstelsen af H crtngbommcrnes inbbyrbes Forbm belse, n aar tillige bet Fæ llebsfl'ab meb Hensyn til be hele S ta te n vebkommenbe A nliggenber, ber allerebe efterhaanben er inbfort, befæstes og
tilbeds ncermcre forklares, og nogle Bestemmelser tages til
Betryggelse for ben banske N ationalitet i S lesv ig . D ccls er
nemlig Hertngbom m ernes inbbyrbes Forbmbelse nnbcr ovenncevnte nærmere Bestemmelser ikke saa uberettiget som ber
ibelig paastaacs, og allerminbst er ben noget, ber sorst i ben
senere T ib veb en ntilborlig Jnbflybelse af et P a r ti er stiftet.
E i heller vil S lesv ig let kunne bringes i et snnbt, klart,
og for bet selv saavelsom for D an m ark gavnligt Forholb til
bette, nbcn nnber en nærmere Forbmbelse tillige meb Holsteen.
O gsaa turbc bennc Forbinbelses Anerkjcnbelse være en sikker
B ei for D an m ark til ogsaa frcmbelcs at bevare Foreningen
meb Holsteen, ber vift nok er albeles fornobcn, n aar bet
skal beholbe nogen Betybenheb i bet europæiske S am fu n b .
D et er neppe heller tvivlsomt, at al P aastanb om Holsteens
Jnblem m else i ben tybst'e S ta t, ber maaskcc knnbe banne sig,
vil bortfalbe, n aar bct saalebes knyttes til et anbet L anb, som
albeles ikke horer til T ybstlanb, hvilket natnrligviis ikke bor
inbrom m es, n aar Holsteen nnberkastes en frcmmcb S ta ts hviheb.
2*
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Jeg skal paa dette Sted ikke berore de flere tvivlsomme
Sporgsmaale, der kunde opkastes om de Arveberettigclser
der ffulde træde i Kraft, hvis, efter den Kongelige Mands
stammes ttddocn, Holsteen eller maaffee og en Deel af
Slesvig ffulde gaae i Arv efter de gamle Arvevedtægtcr
(thi der gives aldeles ingen Arvelov udenfor den Kongelige
danffe og den forrige Gottorfffe Linie). Det her Ansorte
turde være tilstrækkeligt for at Læseren allerede nu kunde see,
hvorfor dette Danmarks og Hertugdommernes Velfærds
Anliggende ikke kan overlades til hvad der kunde udbringes
af den historiffe Retsforffning, men at Erkjcndelscn af
hvad der kan bevare Landenes og Folkenes Retstilstand
maa gjore Udstag, og at der fra dette Standpunkt ikke kunde
blive noget andet Valg end Vedligeholdelsen af den hele
nuværende Statsforbindelse under Bestemmelser, der kunde
tjene til yderligere Sikkerhed for de gjensidige Berettigelser
og det falllcs Tarv. Naar denne Erkjendelse blev almindelig
i alle Landets Dele, vilde vist heller ikke de ovrige Stater
lægge nogen Hindring i Vcicn for en derpaa grundet Afgjorelse enten ved at nndcrstytte nogen af de Familicfordringer,
hvis Tvivlsomhed fra den historisk retlige Side dog maatte
indrommes, eller paa nogen anden Maade. Ulykkeligvis
er him Erkjendelse, hvori alle Statens Dele med lige Glæde
burde have forenet sig, aldrig traadt frem i behorig Klarhed,
og derimod have Forestillingsmaader, der adsplittede Befolk
ningen i modsatte og omsider fiendtlige Partier, udbredt sig
og fæstet Roddcr i de forskjcllige Statsdele. M an satte sig
for let og for fast ind i den Tanke, at en Skilsmisse var
nnndgaaelig, og gjorde sig det derfor fra begge Sider til
Opgave, ved det Skifte, som Skilsmissen vilde fore med sig,
at faae det store Lod. Under disse fra en lige ecnsidig
Interesse udgaaende Bestræbelser i modsat Retning er og
alt andet, hvad der ellers kunde være de forffjellige Statsdele
imellem, blevet fra begge Sider sat paa Spidsen; Forholdene
ere blevne seete i et aldeles urigtigt Lys, og Fordringerne
fra begge Sider stedse spændte hoiere og hoiere. Saaledes
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v a r det omsider kommet faa vidt, at S k ilsm issen ikke m t
lam ger betragtedes som et m m dgaaeligt O nd e, m en som et
virkeligt G od e, fa a at m an ikke burde oppebie den B e g i
venhed, der sorm eentes at ville gjorc den nodvendig, m en
saasn art som m ulig t see at blive hinanden qvit. I m i d 
lertid have og i den senere T id flere af vore R ctskyndige
u d ta lt sig for den scrllcs A rvesolge, og vist nok fortjener
den store In d s ig t og den bedre sorstaaede F æ drclan d sk jæ rlighed, hvorved disse udmærke sig srem for Adskillelsens
P ræ d ik a n te r, al Anerkjcndclse. M e n den M a a d e , h v o rp aa
de have taget S a g e n , h a r dog, efter m in M e n in g , hverken
væ ret suldberettiget eller skikket til at vinde den Erkjendelse,
hvorved S a g e n skulde bringes til en god U dgang. Jsæ rd e leshed synes de at have tillag t D a n m a rk og dets K ongeslægt en
ubetinget historisk begrundet R et til ogsaa efter M a n d slin ie n s
O p h o r a t beholde H crtugdom m erue, hvilken N et vanskelig
i dens snlde O m fa n g saaledes vilde erkjendes, og derhos have
de tildcels endog forbundet deres Lære med den P a a s ta n d ,
a t H ertugdom m ernes indbyrdes Forbindelse bor ophæves.
I en saadan Skikkelse kunde Læ ren om den fælles Arvesolge
um ulig finde den I n d g a n g i H ertugdom m erne, som den rim e
ligvis vilde have sundet, n a a r den saaledes begrundedes og
næ rm ere bestemtes som a f m ig antydet. D o g maaskee nogle
a f hine F o rfa tte re ikke ere faa la n g t h e rfra ; det er ikke
usandsynligt at H arm e over det Uvæsen, der p a a den anden
S id e er drevet med Læ ren om H crtugdom m ernes F o rb in 
delse, F ry g t fo r ved T ilstaaelser, som dette P a r ti turde fore
sig til N ytte, at skade D a n m a rk , og H ensyn til den her i
Landet herskende S te m n in g , h a r b ra g t deres Lære i en
skarpere M o d sæ tnin g m od M en in g ern e og O nskernc i H ertugdom m erne, end den ellers vilde have havt, og at de vel
turde nærm e sig disse, n a a r de kom frem uden det O verm od
og den O verspæ ndthcd, der under P a rtik a m p en h ar udvikle^
sig p a a en faa frastodende M a a d e . J e g kan heller ikke
negte, at jeg, d a jeg n ylig læste en A rtikel, der fra H eclstatens S ta n d p u n k t med stor S k arp h e d udtalte sig imod den
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kortsynede Eiderdanisme, fandt, at denne (ffjondt jeg er
langt fra i alt at stemme med dens Forfatter) kunde tjene
til at bane Veien for dette mit Arbeide, og at det tildels
har bestemt mig til nu dermed at fremkomme.
Det er den osen antydede Forestillingsmaade, som jeg
i ncrrvcrrende Skrift skal soge yderligere at udvikle og til
strækkelig begrunde, navnlig ved en noiagtig Provelse af de
modsatte Paastande, der have gjort sig gjcldende. Men
forend jeg kommer hertil skal jeg, i Henhold til hvad jeg
oven har bemcrrkct, opholde mig nogen kort Tid ved de Beva'gelser, fom cre foregaacde i Stcrnderne, dcels i Henseende
til den egentlige constitntionelle Forfatning, dcels med Hensyn
til Forholdene mellem de forskjellige Statsdele, og i Forbin
delse dermed tillige yttre mig deels over Negjeringens, dcels
over min egen S tilling til disse Bcvcegelser. Disse Med
delelser vilde fore mig hen til den Tid, da Sporgsmaalet
om de forskjellige Statsdeles fremtidige Sammenhold eller
Adsplittelse umiddelbar traadte frem i Stcrnderne, og da
st'al jeg dvcrle derved for dertil at knytte de Undersogelscr,
hvori jeg antager, at den Lcrre, som jeg oven i korte Trcrk
har udkastet, vil faae sin tilstrcrkkeligc Begrundelse.
Det forste Skridt af de danske Stcrnder, der gik ild
paa en vcrsentlig Omcrndring af den Indretning, Kongen
havde givet dem, var da der i 1838 fremkom Andragende
om deres Forening. Jeg har i de ovenncrvnte Oplysninger
for Vcrlgerne i Kjobenhavns tredie Valgkreds S . -4—5 havt
Leilighed til at vise, hvor aldeles nrigtigt det er, naar man
har skudt Skylden paa mig for at den folkelige Raadgivning,
som var Stcrnderindretningcns Gjenstand, blev fordeelt mel
lem fire forskjellige Forsamlinger. Dette har jeg stedse
anseet for en Grnndfeil i Indretningen, og i min Egenskab
af General-Procureur og Eancellie-Deputcret erklcrrede jeg
mig af al Evne derimod, hvori jeg heller ikke stod ene. A f
We g e n e r s S krift: Ueber das wahre Verhältniß des Her
zogs von Angustenbnrg zum Holsteinischen Aufruhr S . 135
seer jeg, at denne i sin Tid har foreslaact langt mindre
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Stænderkredse, og dette bringer mig i Erindring, at der
og da virkelig var Tale om et storre Antal Stænderforsamlinger. Imidlertid fandt jeg dog ingen Vanskelighed ved
at sætte den Todeling igjcnnem, hvorefter jeg ubarbctbcbc
Udkastet nnder Forudsætning af at de Grunde, som bleve
anforte for kun een fælles raadgivcnde Forsamling for Dan
mark, ikke maatte bifaldes. Man vilde ellers ved liden Op
mærksomhed af Stænder-Tidenden, og navnlig allerede
af den Tale, hvormed jeg aabnede den forste jydske Stæn
derforsamling*), have kunnet see, at jeg ikke var nogen Ven
af hint Adsplittelse. Da der siden i Stcrndcrne fremkom
Andragende om Forsamlingernes Forening var det imidlertid
en Folge af min S tilling som Regjeringcns Organ, at jeg
maatte staae fast paa, at Kongen, cftcrat han eengang havde
besluttet sig for at dele Danmark i to iStænderkrcdse, ikke
deri vilde gjore Forandring, saalcenge ikke Erfaring havde
afgivet et bestemt og sikkert Deviis mod den engang trufne
Indretning. Ligeledes blev det min P ligt at udvikle, hvad
der talte for den trufne Adskillelse, og hvad der kunde tjene
til at svække de Grunde, hvormed man angreb den**). Jeg
udforte dette med saa meget storre Nidkjærhed, som jeg var
fuldkommen vis paa, at Kongen (Fredrik den 6te) ikke alene
vilde afstaae enhver Degjerring, som Stænderne vilde indgive
om deres Forening, men endog deri finde et Overgreb, og
at saaledcs det gode Forhold mellem Konge og Stænder,
hvortil det under de forste Stænderforsamlinger tegnede,
derved vilde kunne forstyrres. Det maatte og personlig
være mig magtpaaliggende, at jeg ikke skulde antages at have
modt dette Andragende rned mindre Kraft, fordi det stemte
med den af mig forhen forfægtede Mening, som Kongen i
*) Viborg S t . Tid. for I 836 S . 6 — 7.
**) See Viborger Ståender-Tidende for 1838, 1 Rcrkke S . 895— 909,
(hvori navnlig den S . 899 forekommende Vending kan bemcrrkes),
2 R. S .

881— 886, 8 9 5 — 900,

samme A a r 1 R . S . 281— 286,
2042, m. fl.

9 1 2 — 915, Roeskild. S t . T . for
2

R. S .

1790— 1799, 2039—

/a/.
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sin Tid havde forkastet. At jeg ikke tog Feil med Hensyn
til den Optagelse denne Sag vilde finde hos Kongen, lagde
sig klart for Dagen ved den Befaling, som han gav mig
til endnu inden de Noeskildffe Stcrnder for 1838 bleve
sluttede, at forkynde hans faste Beslutning, ikke at ville be
vilge Forandring i selve Provindsialstæudcrnes Indretning*).
At Kongen ikke var tilfreds med, at jeg ikke skarpt nok havde
udtalt denne hans Villie, har jeg bcmcrrket i ovennævnte
Gjenmælc. Maaskce Kongen antog, at jeg havde ladet
mig lede af min egen Tilboielighcd for den Sag, som jeg
i Folge det Mrinde, der var mig betroet, havde modsat mig;
men jeg tor dog paastaae, at det ikke har været Tilfældet.
Det forekom mig derimod at maatte gjore et uheldigt In d 
tryk, at Kongen paa en saa overordentlig Maade bevidnede
sin Uvillie mod hint Andragende, og det var derfor natur
ligt, at jeg sogte at mildne Indtrykkets saa meget som det
kunde bcstaae med min P ligt at udfore Kougens Befaling.
Jovrigt viste der sig under him Sag intet Spor af
den Tanke, som siden fik Overhaand, at en lige Forening
mellem Slesvigs og Holstcens Stænder vilde værce til For
dærvelse. Jeg var i den Nodvendighed at maatte paaberaabe mig den Betænkelighed, Regjcringen havde fundet ved
at forene det under det tydste Forbund horende Holstecn med
Slesvig under fælles Stænder, som en Grund, hvorfor heller
ikke en saadan Forening kunne tilstaacs -af de danske Stænder.
Dette var mig just ikke hyggeligt, men det var mig bekjendt,
at det havde været om ikke ten eneste saa dog en af de
vigtigste Grunde, der havde bestemt Kongen} og jeg indskræn
kede mig til at udtale dette som en historist Sandhed, uden
nærmere at ville indlade mig paa at bcdommc hint Betænke
ligheds Værd. Der blev et heller dertil given synderlig
Anledning. Der var hverken i den jydste eller i Ostifternes
Forsamling Nogen, som fremforte, endnu mindre Nogen,
som med Lidenstab forfægtede nogen Indsigelse imod, at
' ) St. T. 1 R. S. 970.
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Hertugdommernes Stænder ogsaa maattc forenes, naar dette
skete med de Danske. Tvcrtimod udtalte enkelte særdeles
betydende Stemmer sig for, at ogsaa de Slesvigske og Holstecnffe Stænders Adskillelse var politisk urigtig, og at en fra
Regjcringen ndgaaendc Bestræbelse efter at losne de Baand,
der sammenbandt de tvende Hertugdommer, kun vilde fore
til at vende Folkets Aand og Hjerte i begge Hertngdommerne fra Danmark og svække det Brodcrkjærlighedsbaand,
mellem Kongeriget og Hertngdommerne, som det "felv med Hen
syn til det Arvesporgsmaal, der mulig i Fremtiden kunde mode,
vilde være vigtigt at vedligeholde og styrke. Den Eneste, som
med Bestemthed oploftedc sin Stemme herimod, udtalte sig
ligeledes mod Foreningen af de danske Stænder. Jovrigt
indlode Stænderne sig ikke paa selve Sporgsmaalet om Fore
ningen af Hertngdommernes Stænder, men gik den af For
holdene i disse Statsdele tagne Indvending imode med den
Bemærkning, at, om endog uovervindelige Hindringer maatte
stille sig i Veien for deres Forening, saa burde dette dog ikke
være til Hinder for at Danmark fik et Gode, hvorved Hertngdommcrne ci kunde lide. Derhos blev det og af Enkelte
udtalt, at Foreningen af Hertngdommernes Stænder dog ei
havde saa meget for sig som cn lige Forening af de danske
Stænder*). Jeg kunde som Kgl. Commissarius indskrænke
mig til at erklære, at jeg ci kunde indlade mig paa det
Sporgsmaal, om det kunde være raadeligt at give Hertugdommerne fælleds Stænder, ligesom jeg ci heller havde noget
at indvende imod den Paastand, at Adskillelsen af Danmarks
Stænder i og for sig var mindre naturlig end Adskillelsen af

• ) See Roesk. S t. Td. 1 R-rkke S . 276, 281 samt 2 R. S . 1903,
hvorefter den nedsatte
Rigtigheden

af

Committee

synes indirecte at indromme

hvad der, som ovenanfort,

var blevet udtalt t il

Fordeel for de Slesvigffe og Holsteenffe Stcenders Forening; idetmindste har hverken den eller selve Forsamlingen fundet Anledning
t i l at indvende Noget herimod.
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Hertugdømmerne/ men holdt mig kun til, at cu Forskjcl i faa
Henseende maatte gjore et skadeligt Indtryk sammesteds*).
I 1840 forvoldte hunt Forhold mig heller ikke endnu
nogen særdeles Vanskelighed. Vel var den periodiske Presse
allerede kommet i nogen Bevægelse angaaende Hertugdom
mernes indbyrdes Forbindelse, og af de talrige Petitioner
on: besluttende Stænder og isærdeleshed om Skattebevil
lingsret, som i 1840 strommedc ind til Stcrnderne, var der
og enkelte (just fra de Steder, hvor hint Presses Ledere,
efter hvad der er bekjendt, udovcde en sær betydende In d 
flydelse), der gik ud paa, at cn saadan Forfatning skulde
være fælleds for Danmark og for Slesvig. Men langt fra
at gjore disse til sine, fandt Stcrnderne sig opfordrede til
mcd Eftertryk at fralægge sig saavclfom Folket den Tanke
at inkorporere Slesvig i Danmark, erkjendcnde dette Hcrtugdommes Selvstændighed, som har sin Begrundelse i
Sprog, Lovgivning og nedarvede Institutioner**).
Vel
udtalte de tillige det Duske, at der maatte træffes cn For
bindelse mellem de fælleds danske Stænder og de Slesvigske
„til Ovcrvcielse af de almindelige nationale og mavnlig de
finansielle Anliggender". Men denne noget gaade'fuldc P ttring knude dog, ved Siden af hitn bestemte Udtalelse, ikke
have noget at betyde. Jeg indskrænkede mig til kortelig at
vise, hvor urigtigt det vilde være at gjore de finansielle
Anliggender til Gjenstand for fælleds Overveielse mellem de
danske og slesvigske Stænder uden at de holstecnske ogsaa
kaldtes til Decltagclse***); og dette blev ubesvaret. Jovrigt
' ) Den Omstændighed, at det den Tid var i Alles Bevidsthed, at det
vare Forholdene i Holsteen, som den hele Stcrnderindretning siuldtes,
gjorde at foranfsrte Betragtning da ingenlunde skurrede saaledeS
i Ørene, som den i en senere Tid vilde have gjort.
ledeS ikke i den Nodvendighed at

gane dybere

Jeg var saa

ind i

Forholdene,

hvilket vilde have vcrret m isligt.
**) See Roeök. S t. Td. Anh. S . 112— 113.
S . 129.
" ')

Reesk. S t. T. S . 2373.

Viborg S t .

Td. Anh.

27
erkjendte isærdeleshed de jydffe (Stænder, at Forholdene i
Hertugdemmerne ikke vare dem saa nole bckjendte, at de
kunde bestemme, hvorvidt der med Hensyn dertil kunde være
noget til Hinder for den attraaede Forening af Stænderne.
Et enkelt ansect Medlem erklærede sig, ligesom i 1838 Ad
skillige havde gjort i Roeskilde, for at ogsaa de to Hertugdommers Stænder burde forenes, uden at dette fandt nogen
synderlig Modstand*).
Matt vil iovrigt ved at eftergranske Stændernes Historie
finde, at deres Adskillelse ikke just har havt den Virkning,
som man fornemmelig befrygtede. Det er nemlig langt fra,
at der mellem østifternes og Jyllands Stænder indbyrdes
opstod nogen i Forholdene og Anskuelserne i de fvrskjellige
Provindser grundet modstridende Retning, hvilket og ligesaa
lidet blev Tilfældet mellem de slesvigske og de holsteenske.
Hvert af disse to Sæt Stænder betragtede sig i Grunden
som en Eenhed og sogte ved det muligste Sammenhold at
vedligeholde den Betydning, som de ved indbyrdes Uovereensstemmelse lob Fare for at tabe. I de forstc Stænder
forsamlinger kan man vel finde noget Spor af hine Forskjelte; og navnlig er det ikke ugrundet, naar det i 1838 blev
yttret i Rocskildc**), at der i den jydskc Forsamling havde
viist sig en ikke ganske velvillig Stemning mod Kjobenhavn;
der rorte sig og netop i Sagen om Stændernes Forening
hos den jydskc Forsamling en ikke ringe Grad af Frygt for
at dcp derved vilde tabe den Leilighed, som Afsondringen
havde givet den, til selvstændig at ovcrveie og udtale Jyllands
særegne Interesser og særegne Synsmaadcr; og det saae i
Begyndelsen ud til at denne Sagens Side vilde faae Ovcrhaand. Man vil og, ved at gjennemlæse Forhandlingerne,
finde, at de fleste indfodte Jyder, der afgave nogen bety
dende Uttring, udtalte sig, og det stærkt, mod Foreningen,
hvorimod det fornemmelig var Embedsmænd, som ikke vare
* ) Viborger Stcrnder-Tidende 1. c. samt 2366 og 2452 osv. 2461,
" ) S t. ib . S . 2030.
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fodte i Provindsen, der virkede for det stillede Andragende.
Men ligesom dog Stemmefleerhed blev vunden for den under
Vehandling bragte Forening, saalcdcs udviklede sig mere
og mere den Tanke, at begge Forsamlinger egentlig vare
to Afdelinger af et for hele Riget fælleds Folkeraad og ikke
burde betragte sig som de særskilte Provindsers Repræsentantcr. Saavcl igjcnncm Pressen som paa anden Maade
blev der arbeidet paa at bringe lige Andragender fra begge
Forsamlinger tilvcie, og at behandle de vigtigere Sager, som
vilde blive forelagte fra Regjeringcns Side, i overeensstcmmcndc Retning. Hver af Forsamlingerne modtog endog An
dragender fra de under den anden horende Landsdele, som det
ved en intetsigende Form blev let at st'affe samme Indgang,
som om de kom fra den egne Stcrnderkreds. Den jydske
Forsamling blev endog fra 1842 af stärkere paavirket af Ho
vedstadens Presse end Østifternes, hvis Flecrhed ikke gik
den af Pressen betegnede Vci, og derved paadrog sig dens
Unaadc. Him Forsamling modtog ogsaa Andragender fra
Øerne i de Sager, som, naar disses Ståender sorst havde
vcrret samlede, ikke fandtes der at verre behandlede i den
Aand, som Pressen vilde. Saalcdcs indgik der i 1842 til
de jydske Stænder adskillige Andragender fra Østifterne
om at modsætte sig de stændcrskc Committeer, som havde
sundet saa levende Ancrkjendelse i deres Stænderforsamling.
Ligeledes fik de fra Trykkefrihedsselskabet og fra adskillige
Mamd i Kjobenhavn forte Besværinger over Cancelliets
Behandling af Presscsager i 1844 en Understottelse i V i
borg, som de ikke opnaaede i Roeskilde. Blandt de mang
foldige andre lignende Exempler, der haves paa at man
fra en Stcrnderkreds har henvendt sig til den anden Stænderforsamling for at naac det, der ei kunde opnaaes i
eens egen, skal jeg kun ndhei've, at ogsaa i Toldsagcr
stundom Fabrikanterne i Østifterne indgave Andragender til
den jydske Forsamling, naar de fandt, at man i Roes
kilde ikke havde skjcrnket deres Tarv den fornodne Opmærk
somhed, og at den jydffe Forsamling derved har ladet sig
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bestemme, uagtet det erkjendtes, at Sporgsmaalets Hoved
interesse et laae i Jylland. For at forebygge Misforstaaelse
maa jeg tilfoie, at det Fremfertc ingenlunde gaaer ud paa
at dadle den Frcmgangsmaade, der blev brugt for at give
de afsoudrede Stcrnder Egenskab af fcelles; jeg finder tvertimod, at den var naturlig, og, i Almindelighed betragtet,
gavnlig, hvad der faa kan vcrre at domme om de enkelte
Anvendelser. Jeg har kun derved villet godtgjore, at Afson
dringen ikke virkede i den Retning, hvori man ventede at den
skulde virke. Det er ikke usandsynligt, at de særlige Duster
og Forcstillingsmaader, der næredes i Jylland, og som maaskee kunde have banet sig Bei i en fælles Forsamling, ere
blevne tilbageholdte eller undertrykte ved hun Stræben forat undgaae Strid. Jeg vil heller ingenlunde paastaae, at hiin
Frygt for at de forskjellige Stænder stulde faae en skadelig
Indflydelse paa Stemningerne og Meningerne i de forstjellige Provindser, i sig var ugrundet. Jeg dcelte den aldeles,
da jeg inden Anordningen af 28de M a i 1831 udkom udtalte
mig mod Afsondringen, og ved enkelte Leilighcder fandt jeg
og i Begyndelsen af min Virksomhed som Comnn'ssarius
S to f til denne Frygt. Sandsynligviis vilde og hiin V irk
ning have Drist sig i en ikke g ernste ringe Grad, dersom man
havde betragtet Provindsialstænderne som en varig Indretning,
men da siden Tronskiftet 1840 den Tanke var blevet udbredt,
at man kunde gjore Regning paa snart at opuaae fælles
Stænder, og mere end det, var det ikke vanskeligt for de
Ledende at overvinde de provindsielle Anstuelscr.
Hvad der viste sig i Forholdet mellem de to danske
Stænderforsamlinger var ikke mindre virksomt tilstede i Her
tugdommerne. Den Stræben, ved indbyrdes Sammenhold
at danne en Eenhed af det Regjeringen vilde adskille, turde
endog tidligere have været herstende i disses Stænder, hvilket
i sig er begribeligt, da Dristet ont fælleds Stænder som be
grundet baade i historisk Ret og i Hertugdommernes Tarv
fra 1815 as var blevet udtalt med saa megen Styrke, beets i
Petitioner saavel fra den meest betydende Corporation, deels
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fra mange Com m uncr, deels i de meest ansecte Lcrrdes
S krifter. D eres indbyrdes Tiltrcrkning, forbundet med F ry g t
for, at m an ch«fra sogte at losne denne Forbindelse, viste
sig iovrigt med storre Heftighed i S lesv ig end i Itzehoe.
D e t var i S lesv ig M isstem ningen forst traadte frem, navnlig
i Stcrnderne for 1838, idet den siden fra cn ganske anden
S id e saa bekjcndte P eter H jo rt Lorenzen satte Forsam lingen
i Bcvcrgelse ved at gjorc den opmcrrksom p aa det af Trykke
friheds-Selskabet udgivne K aart, „hvorpaa S le sv ig ci var at
finde, men istedet derfor S on derjy lland *)". S am m e D cp uteredes Andragende om cn fuldkommen Adskillelse mellem
D an m ark s og Hcrtugdom m ernes Finantser fa av elsom et af en
anden D eputeret indgivet, men af ham kraftig nndcrstottet, A n
dragende om den forrige slcsvig-holsteenskc L anddags S k a t
tebevillingsrets Overdragelse til en forenet siesvig-holsteensk
Sternderforsam ling, blev imidlertid med stor P lu ralitet og
med meget skarpe Forckastelscr tilbageviist**). Ligesaa gik et
Andragende om det danske S p ro g s I n d fo r else i R eg jering sog R etssager i de D ele af Landet, hvor det var Kirke- og
Skolesprog, igjennem, men kun med liden P lu ra lite t og
efter cn levende K am p, hvorunder der ved S id en a f de fra
S a g e n s praktiske Vanskeligheder hentede G runde faldt en
D eel Udladelser, der navnlig med Hensyn til de P erso nlig 
heder, hvorfra de kom, vare ikke lidet stodeitde***). O gså a
fremkom allerede i denne F orsam ling et Andragende om den
Slesvigske og Holsteenske F orsam lings F oren ing , bygget
blandt andet p aa deres historiske Berettigelse****). D e ri
mod kom intet saadant A ndragende istand i Itzehoe fci’flld i
1840, og det blev da, med Tilsidesckttclse af alle fra Landets
crldre R et og P rivilegier hentede G runde, alene begrundet
*) S l . S t . T . for 1838, dansk Udgave S . 38 osv. S . 4 2 9 - 4 4 4 .
**) I. e. S . 4 2 9 — 444.
'* ') S . 5 8 3 - 6 2 0 , 111 3 — 1124.
* " * ) 1. c. S . 1106— 1111.
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p a a det U henst'gtsm pssige t Adskillelsen*). D e t er og beffcn dt, at det v a r det, der foregik i de S lesvigske S tc rn d e r i
1 8 42 , hvorved T v ed rag tslu en fo r A lvor blev antcrndt i disse
L a n d e ; m en at der i de holstecnske S tcrn d e r ikke forend i
S lu tn in g e n a f 1844 gik noget igjennem , hvorover m an fra
dansk S id e knude beklage sig. D isse og flere K sendsgsern in g er vidne om , at den indbyrdes T iltræ k nin g mellem H ertngdom m erne v a r stcrrkere etter i det mindste viste sig mcd
storre H eftighed i de S lesvigske end i de Holstecnske S t ä n 
d er, og at deres Adskillelse netop h a r forogct deres I v e r efter
a t bevare S a m m en h o ld . D e t er ikke usandsynligt at adskillige
S p rin te re s s e r vilde vcrre komne stärkere til O rd e i cn strlleds F o rsa m lin g .
E fter m in O verbeviisning h a r saaledes den indbyrdes
Adskillelse saavel m ellem H ertugdom m ernes som m ellem
D a n m a rk s S tc rn d er vel endog fo raarsag et cn fastere T il
slu tn in g . D e t der i G ru n d e n v a r om ikke den aabenbareste,
saa dog den skadeligste F e il i S tp n d e rin d re tn in g e n v ar uden
T v iv l, at der mellem disse to S æ t S tc rn d e r intet F o rc n in g sle d v a r; cn M a n g e l p a a hvis A fh jp lp n in g der vel siden
blev tcenkt, m en uden at noget blev udrettet.
J e g h ar allerede forhen an fo rt det vigtigste a f hvad
der forefaldt i de danske S tc rn d e r for 1840 med H ensyn til
Anskuelserne om F orh old ene til H ertngdom m erne. H vad
selve F o rfa tn in g ssp o rg sm a a le t an g aa c r, der da forste G a n g
kom til O rd e, da er saavel S tcrn d c rn es B e h a n d lin g a f sam me
som den M a a d e , h v o rp aa jeg gik det i M o d e, udentvivl
nogenlunde bekjendt; og, m edens jeg, ffjon d t jeg i m in
S tillin g ikke ligefrem kunde udtale det, fandt den B e i, S tc rn dernc slog ind, velbetcrnkt og heldig, to r jeg og an tag e,
a t jeg snarere steg end fald t i F orsam lin g ern es V elvillie ved
m in Adfcrrd under denne S a g * * ). J e g ffal iovrigt ikke
dvple herved, m en dog udbrede m ig noget over det jeg
*) Holsteinische Stände.-Zeitung für 1840, Beilagen Heft S . 947— 959.
**) Cfr. ovennævnte O plysninger S . 12— 13.
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udenfor Stenderne foretog mig i Anledning af hiin Sag.
Jeg har allerede forhen havt Lcilighed til at meddele mine
Medborgere, hvorledes jeg dcels allerede, medens Sagen
stod for Stenderne, deels siden som Medlem af Cancclliet
udtalte Nodveudighedeu af at sammenkalde Mænd af alle
Statens forskjclligc Dele til Ovcrvciclse af vore offentlige
Forhold*). Dette er den Forholdsregel, som jeg stedse fandt
uomgjængclig fornoden for at bane Vcien til cn hcldbringcnde Ordning af de forviklede Forhold, og hvorpaa jeg
derfor ved enhver Lcilighed er vedblcvct at andrage.
M it Forslag gik dog ikke ud paa, at Kongen ff'uldc
forkynde Udarbcidclsen eller Provclscn af cn Forfatning som
Formaalet for cn saadan Sammentræden. Foruden at jeg
da vilde have havt endnu mindre Udsigt til at sætte det igjcnnem end naar det indskrænkedes til det Indhold, som jeg
havde givet samme, saa var det mig ingenlunde klart, om der
under de tilstedeværende Forhold og Stemninger lod sig ud
finde en Forfatning, der kunde betrygge Statens Sammen
hold og rolig fremskridende Udvikling. Derimod antog jeg, at
den klarere Erkjendelsc, der knude erhverves ved en Undersogelse af Opgaven, hvori nogle af de iudsigtsfuldeste og
mccst ansete Mænd fra de forskjclligc Provindser toge Deel,
i alle Tilfælde vilde være en stor Vinding. Det var mig
navnlig indlysende, at, om endog cn slig Undersogelse maatte
(hvad jeg endog fandt sandsynligt) have fort til den Overbe
visning, at cn egentlig Forfatning for Oicblikket ikke vilde
være til Landets Gavn og Betryggelse, saa vilde man dog
være kommen til Indretninger, der baade vilde erstatte Sav
net af cn Forfatning og indeholde cn god Forberedelse for
samme. Jeg skal i den Henseende her blot nævne deels et
vel indrettet Statsraad med cn bestemt Virkekreds og bestemte
Forretningsformer**), deels et saadant Foreningsled mellem
•) 1. c. S . 13.

•*) Jevnfor min
m. v. S.

Prevelse af det Rigsforsamlingen forelagte Udkast
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de forskjellige Stcrnderforsamlinger (forsaavidt disse ikke lige
frem kunde forenes), som der blev tilsigtet ved de stcrnderske
Committeer, der i 1842 blcve bragte under Omhandling,
men uden foregaaende tilstrcekkelig Gjennemarbeidelse. Frem
for alt saae jeg i en saadan Sammenkaldelse af erfarne
Mcrnd den eneste Udvei til cit heldig Udjevning af de Van
skeligheder, som Kongerigets og Hertugdommerncs strrdeles
Forhold lagde i Veien for en god Alles Vel betryggende
Statsorden. Det er endnu min bestemte Mening, at dette
Middel ikke vilde have forstilet sin Hensigt, uaar det var
blevet anvendt inden Gemytterne vare blevne gjensidig op
hidsede mod hinanden. Ister vilde jeg have havt meget
Haab om en lykkelig Fremgang, hvis den hele Stcrndcrindretning var bleven stråledes forberedt, inden den var bleven
ordnet ved Lov. Det var efter min Overbeviisning en strr
uheldig Forholdsregel, at der, inden man skred til den Sam
menkaldelse af oplyste Mcrnd, der i Anordningen af 28de
M a i 1831 blev bebudet, var taget endelig Beflutm'ng om
Afsondringen i fire forskjetlige Stcrnderforsamlinger. Ogsaa
maa det beklages, at de Mcrnd, der i 1832 bleve kaldte til
Hovedstaden deels fra Hertugdommerne, deels fra Kongeriget/
til at prove de da udarbeidede Udkast til Anordningerne om
Provmdstalstcrndcrnes Indretning, ikke kom i nogen For
bindelse med hinanden, ja at endog indbyrdes personlig Overveielse igjennem privat Omgang blev afskaarct ved de forstjellige Tider, hvortil de blcve kaldte (de danske Mcrnd ind
kaldtes forst til at mode den 9de J u li, da de fra Hertngdommerne, der vare sammenkaldte til 27de April, alt havde sluttet
deres Forhandlinger)*), og ved den Taushed, der blev paabudt begge Scrt af de sammentraadte Mcrnd om alt hvad
' ) See Coll. Tid. f. 1832. S . 187— 195. A t Mandene fra Hertug
dommerne kom forst, var noget som den Tid ikke vakte noget scerdeles
Anftcb, da det som bemcerket oven S . 26, var almindelig erkjendt, at det
var den Holsteen tilsagte Forfatning, der havde fremkaldt Tanken om
Provindsialstcrndernes Jndforelse i alle Statens Dele, og man indsaae, at det, der blev givet, var med Hensyn t il dette Hertugdpmme
3
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der blev dem meddeelt. Ikke stort mindre uheldigt var det,
at ikke blot de Bestemmelser, der ved Anordningen af 28de
M a i 1831 vare forkyndte som udgjorende det faste uforan
derlige Grundlag for Indretningen, (hvoriblandt, foruden
den omtalte Afsondring i fire forfkjcllige Stamdcrforsamlinger,
ogsaa den, at Grnndeiendom stulde vcrre en nodvendig Be
tingelse for Valgret og Valgbarhcd, ogsaa kunde have egnet
sig til noiere Droftelse) bleve udelukte fra Stcrndcrnes Provclse, men at dette endog blev udstrakt til § 1 i det forelagte
Udkast, der og er § 1 i selve Stcrnderanordningcrne af 15de
M a i 1834, hvilken § kun blev meddeelt til Efterretning. Den
Tid var der ingen Misstemning mellem Danmark og Hertngdommerne, men snarere cn Erkjendelse af, at det paa den
nye Bane, som Statslivet saavel der som her havde at be
trage, var nodvendigt at soge alt bortfjernet, som kunde vcrre
i Veicn for en samdrcrgtig Virken. Jeg kan ved denne
Leilighed, foruden at henvise til alle de Mtringcr, der i Stcrndernes Fodselstid fremkom i Blade og Smaaskrifter, navn
lig ansore et Vidnesbyrd, som Panlsen har udtalt i 1836
i sit S k rift: Fur Danemark und fur Holstein S . 19, nemlig
at Erfaring allerede paa cn overraskende Maade havde vi ist,
hvormeget Danmarks og Hertngdommernes gjcnsidige Decltagelse var steget ved de i 1831 bebudede Stamder, hvor
meget den mundtlige og skriftlige Tankevexel havde tilta
get og dette tilveiebragt cn Ncrrmelfe selv i Henseende til
Sproget. Dette Vidnesbyrd stemmer fuldkomment med de
Erfaringer, som jeg gjorde i 1832, decls ved min Deeltagelse
i de fra Danmark indkaldte Mcrnds Forhandlinger, decls
ved Omgang saavel mcd dem som mcd derfra Hertugdøm
merne indkaldte. Men ogsaa under de forste Stcrnderfvrnoget indskrænket, medens det i Danm ark var rent uventet.
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samlinger bemærkede jeg jevnlig, hvorledes denne nye Bane
havde fremkaldt velvillige Forhold mellem flere af de meest
betydende Personligheder der og her. Der viste sig ogsaa i
selve Forhandlingerne angaacnde de Sager, hvori Danmark
og Hertngdommerne korn i Derorelse, en skjonsom Erkjendelse
af gjcnsidige Bercttigelser og en velvillig Jmodekommen, og
der gik fra ingen af Siderne noget Forslag igjennem, som
kunde være krænkende paa den anden Side. V el var det nu
for mig klart, at der var tabt meget ved at Sagen ikke alle
rede, inden Provindsialstænderne fik deres bestemte In d re t
ning, var bragt under samles Overveielse af fræ de forffjetlige
Statsdele nduævMe oplyste Mænd. Men endtm efter at
Stænderforsamlingerne for 1840 vare tilendebragte var det
dog min Mening, at denne Forholdsregel med Udsigt til et
heldigt Udfald vilde lade sig anvende. I Forbindelse hermed
henvendte jeg nu min Opmærksomhed paa det ovenmeldte
Foreningsled mellem de afsondrede Stænder og meente, at
et Udkast til en Anordning om en saadan Indretning burde
forelægges de sammenkaldte Mænd til Provelse, hvorved jeg
iovrigt fandt, at man i flere Maader burde vælge andre Bestemmelscr, end dem, hvorunder en saadan Indretning var
blevet indfort i Preussen. Blandt andet var det mut M e
ning, at det af de enkelte Stænderforsamlinger ndgaaende
Naad burde have bestemte Satnlingstider efter 2 eller 3 Aars
Mellemrum, saa og en bestemt Virkekreds, hvortil det frem
for alt tnaatte hore, at prove Overslagene og Negnffaberne over Statens Udgifter. Herved vilde baade dm Bon,
som de danske Stænder med storre Emstemmighed og Jn d stændighed end nogen attden havde frembaaret for Tronen,
have fundet cit hensigtsmæssig Opfyldelse, og der vilde tillige
have været givet Darnnarks og Hertngdommcrncs Stænder
et S to f til en Samvirken, der vel maaskee vilde have begyndt
med lcvctlde S trid, men dog, itaar Sagett ret grundigt og
fleersidigt var gjennemkjæmpet, omsider vilde have fort til
bedre Forstaaelse og fælleds Erkjendelse. Herom nærede jeg
et saa meget storre Haab, som jeg ved i mange Aar at
3*
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iagttage saavcl Skatteforholdene, som de af Bankvæsenet
opstaaede indbyrdes Forhold mellem Danmark og Hcrtugdommerne, havde fundet, at det Forhold mellem disse
Landsdeles Byrder, der nu var fremkommet, billig kunde
la'gges til Grnnd. Derimod gik mit Forslag ikke ud paa,
at allerede Førfatningsspørgsmaalet skulde nævnes endog
kun som en blot mulig Gjenstand for de Mænds Overvcielser, der, efter mit Forslag, skulde sammenkaldes. Dette
vilde i al Fald have været uklogt, saalænge Kongen ikke
havde taget nogen fast Beslutning om at ville gaae ind paa
en Forfatning. Men den Indretning, der, efter min M e
ning, ffnlde sættes under Dmhandling, vilde, naar den havde
faaet sin behorigc Uddannelse, være kommetr til at omfatte alt,
hvad der var fælleds for Kongeriget og Hertngdommerne
Slesvig og Holsteen, og den raadgivende Virksomhed, hvor
til den maatte indskrænkes, saalænge selve Stænderne ingen
storre Myndighed fik, vilde uden Vanskelighed kunne for
vandles til en besluttende, naar Erfaring maatte anbefale
denne Forandring. Det knude tøvrigt og have været et
Sporgsmaal, om der ikke med den nye Institution strar
kunde forbindes nogen Sammensmeltning af de særlige Stæn
der; men da den Mening, at en Forening af Hertugdøm
mernes Stænder kunde være farlig for Danmarks Interesser,
allerede til den Tid havde begyndt at vise sig, og en eensidig
Forening af de danske Stænder aldeles vilde have ophævet
Muligheden af en god Forstaaclse mellem de forskjellige
Landsdele, faa vilde det have været uklogt fra Rcgjcringens
Side derom at tage noget In itia tiv. Saafremt der fra de
indkaldte Mænds Side maatte være gjort nogen Bevægelse
herom, havde Regjeringen havt frie Hænder til at tage sin
Bestemmelse med Hensyn til de Meninger, som derom havde
udvexlet sig. Der kunde og været Tale om Forandringer i
Provindsialstændernes Sammensætning, saavelsom Valgbe
tingelserne og Valgmaaden; men dcels vare de efter mine
Tanker anbefalelige Forandringer ikke paatrængende, deels
forudsaae jeg, at Meningerne vilde blive forskjellige. Det
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maatte derfor helst Leroe paa, om de indkaldte Mcrnd vilde
strtte saadanne Forandringer i Bevægelse.
Senere blcve Udsigterne til ni rolig og lykkelig Oplos
ning af de forviklede Forhold i hoi Grad formorkede. S tan 
dernes Forsamling i 1842 havde vel i Roeskilde endog cn
udmærket heldig Gang. Jstrrdeleshed fandt Tanken om ved
Udvalgte fra de forskjellige Stænderforsamlinger at danne
et Foreningsled mellem disse, uagtet den ufuldkomne Form,
hvori den blev mcddeclt, den onskeligstc Modtagelse. Den
store Flcerhcd erkjendte, at man for Tiden ei burde forlange
mere af Negjeringm end det, der vilde opnaaes ved den om
handlede Indretning, og til dens Ordning gjordes der veloverveiede Forslag, der vidnede om rigtig og upartisk Erkjendelse af alle Statsdeles og alle Samfundsklassers
Berettigclscr. I de ovrige Stcrnderforsamlinger viste sig
derimod ikke den samme Aand, navnlig blev den ovenmeldte
Sag baade i Itzehoe og i Viborg modtaget mcd Kulde
og M istillid. Men langt ulykkeligere blev dog denne Sags
Skjcrbne i Slesvig. Det er forhen bemærket, hvorledes der
allerede i 1838 i den Slesvigske Forsamling viste sig Spor af
Misstemning imod de Danste, stjondt den Tid dog ingen Be
slutning gik igjenncm, hvorover disse kunde have at beklage
sig, men endog et Andragende om det danske Sprogs Jndforelse som Nets- og Forretningssprog i de renst'danske
Egne, efter en levende Kamp, vandt Stcmmcfleerhed. Her
med var imidlertid denne Kamp ingenlunde tilende, men den
blev mcd desto storre Heftighed fortsat, dcels gjcnnem Pressen,
deels ved personlig Bearbeidelsc af Befolkningen i hine Egne.
Paa den ene Side sogte man at gjvre gjeldende, hvad der
allerede under Stcrndcrforhandlingerne i 1838 var blevet
stcrrkt frcmhcrvet, at Dusket om cn saadan Forandring i den
gamle Tingenes Orden ikke hidrorte fra nogen virkelig folt
Trang i Folket, men kun var fremvirket ved en fra Dan
mark udgaaendc Bestræbelse, navnlig fra Trykkefrihcdsselstabet, som ved nuvcrrende Amtmand Lehmanns den 4de
Novbr. 1836 holdte, og i Kjobenhavnsposten indforte Tale,
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var bragt til cit omfattende Virksomhed i denne Retning.
Man sogte derhos at fremstille den hele Sag som cn For
beredelse for den Plan, at forvandle Slesvig til en dansk
Provinds. Paa den miden Side kjannpede man mcd Efter
tryk og Skarphed mod den Bestrcrbelse efter at losne For
holdet mellem Danmark og Slesvig, som man saae i den
Haardnakkethed, hvormed et Partie modsatte sig den danske
Befolknings naturlige Ret til i sit Hjeni at faae Retten
plciet og modtage øvrighedens Befalinger og Tilkjcndegivelscr i Modersmaalet. Ei heller tog Striden en Ende, da
Kongen ved Refkr. 14de M a i 1840 bifaldt foranforte I n d 
stilling, men i de derefter forsamlede Stænder kom den atter
frem. Der blev nemlig til samme indgivet Andragende om at
ndgaae med Forestilling om at faae Reskriptet ophævet eller
sat i Bcroe, og dette fandt, efter lange og heftige Forhand
linger, en betydelig Stemmefleerhed for sig. Denne Adfærd,
der naturligviis gjorde et bittert Indtryk i Danmark og den
dansksindede Deel af Slesvig, kunde kun foroge Kampens
Skarphed og Haardnakkethed, hvilken for en stor Deel ogsaa
drciede sig om Maaden, hvorpaa Kongens Befaling blev fuld
byrdet. I Danmark var det fornemmelig „Fædrelandet" som
fægtede mod det Parti, der ei vilde finde sig i Reskriptet, og
dermed forbandt det idelige Klager over formeentlig Mangel
paa Alvor i dets Overholdelse. I Slesvig havde hver Retning
sit Organ i Blade, der frcmkaldtes og nndcrstottedes, dccls
fra hunt Parties Side, dcels fra dansk Side. I Holsteen
fandt Sporgsmaalct ei nogen synderlig Dceltagelse.
Ligefra det Oieblik de Slesvigske Stænder traadte sam
men i 1842 viste der sig cn ophidset Attraae efter at slutte
sig tættere til det Tydskc og at tilbagetrænge det Danske, og
denne gav sig i Særdeleshed Luft under Behandlingen af
oftmeldte Sag om de stænderske Committecr. Udi denne
Sag var det, at Lorentzen pludselig gav sig til at tale Danff,
og forlangte denne sin Tale optaget i Protokollen, og at
dette, der blev ham negtet, gav Anledning til meget storm
fulde Optrin. Der vare faldne mange overmodige og bittre
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tildeels aldeles grundlose M trin g e r, der i lan g t helere G ra d
end denne B egivenhed syntes at m aatte vcrkke billig H arm e.
D e t v a r im idlertid denne, der sknlde blive den B randfakkel,
hvorved T v ed rag tslu en ret skulde blusse op. S ta n d e rn e s
Adfaerd ved bemeldte Leilighed v ar vist nok hoist overilet og
uklog, m en det v ar dog kun ved en skjcrv O p fa tn in g , at den
blev saa skikket til at opirre G em y ttern e. M a n fremstillede
uden videre S a g e n saaledes, at det v ar blevet den dansk
sindede Lorentzen fo rbu d t, at tale „sit danske M o d c rsm a a l" .
M e n Lorentzens M o d c rsm a a l v ar sandelig ikke dansk, h a n v ar
tydsk opdragen og talte dette sidste mcd la n g t storre Fcrrdighed
end h u n t fo r s ti H a n v a r, saaledes som h a n havde lutst sig i
de to foregaaende F o rsa m lin g er, ogsaa la n g t fra at vaue dansksindet. H vad der oven S . 30 er a n fo rt indeholder vistnok
afgjorende B eviser p a a at h an den T id horte til den yderste
stesvig-holstcenskc R e tn in g ; og ikke m indre tydeligt havde h a n
i 1836 viist, hvor aldeles h a n v ar et levende U dtryk a f denne,
idet h a n ikke blot horte til den liden M in o rite t (i a lt 4 ) ,
der ubetinget m odsatte sig T oldp riv ilegicrn cs O pha'velse, m en
endog i B etæ nkningen scrrlig i sit N a v n anforte, at dette vilde
vcrre cn U ret mod L an d sp riv ileg iern es troe D epo sitarier (R id 
derskabet)*). D e t v a r d erfor begribeligt, at m an an to g , at
det kun v ar for at drille den F o rsam lin g , hvorm ed h a n i
1842 v a r kommet i S tr id i cit ganske m odsat R e tn in g a f
den, hvori h a n befandt sig i 1838, at h a n n u bcsvcercde sig
med at tale dansk, og at m an troede at dette v a r et mcd h a n s
nye politiske V en n er a fta lt S p i l . S k jo n d t nu F o rsam lin g en s
Adfcrrd desuagtet ingenlunde fortjener B ifa ld , saa faaer den
dog n t ganske anden F a rv e , n a a r S a g e n frem stilles i sin
virkelige S a m m cn h a m g , end n a a r de væsentlige O ittstautdt'gheder fo rb ig aaes. V irk n in g e n a f foranfortc B egivenhed blev
ikke lidet forstærket derved, at de til sam me T id forsam lede
jydske S ta m d c r d eraf toge A nledning til at henvende sig til
K on g en for at udtale det danst'e F o lk s Folelscr ved det, der i
*) S e e Slesv igsk e S tcrn dertidend e for 1836 S . 1323— 1324.
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og itfcctt for S tæ nderne var forefaldet i S le sv ig til Krænkelse
for dets S p ro g og N ationalitet*). S o m Kongelig Com m issarius sogte jeg at overbevise bm t om det Ubefoiede og
Betænkelige i en saadan In d b la n d in g , og derhos at berigtige
de lidenskabelige D om m e over selve T ildragelsen. M en under
den ophidsede S tem n ing kiutde jeg intet andet udrette end
at den P resse, som allerede en T idlan g havde antaget en
fiendtlig Tone mod m ig, nit ret slog sig los i denne R etin'ng; og under den Bcvcrgclse, hvori G em ytterne vare komne,
faldt de forhadte A ntydninger, hvortil den af denne B eg i
venhed tog Anledning, ikke saa ganske til Jo rd e n , som de,
hvormed m an ved tidligere Leiligheder havde angrebet mig.
D et var og i den Henseende en særdeles uheldig O m stændighed for mig, at jeg saae mig i den Nodvendighed, at
udelukke en betydelig D eel af Forhandlingerne i bemeldte
S a g af Stcrndertidenden**). Herved udgik nogle af mine
F oredrag, som indeholdt de samme O plysninger, som jeg
her h ar meddeelt, med mere, som maaskee dog kunde have
gjort nogen V irkning paa en T id, da Lidenskaben ci endnu
havde fæstet saa dybe R odder, som siden. J e g forndsaac og
meget vel, at jeg ved den B ru g , jeg her mod S æ dvane
(jeg kunde gjernc sige, for forste og sidste G a n g ) gjorde af
den mig som C om m issarius tillagte Raadighcd over S tæ n d ertidenden, vilde fremkalde flere M istyd ning er. M en jeg fandt
det saa meget mere uforsvarligt, at lade de skarpe Udladelser,
som under hitte F orhandlinger vare faldtte, gaae over i
Stæ ndertidenden, som R cgjeringen allerede havde paalag t
vedkommende Em bedsm ænd, der havde med Pressetilsynet at
gjore, saavcl i D an m ark som i Hertugdom m erne, saavidt
m uligt, at forhindre, hvad der knude fvrbittre Jn d v aan crn e i
de forfkjcllige Landsdele mod hinanden (noget, som vist iovrig t ikkun i liden G rad blev o p n aaet); og at meddele F o re*) S e e B iborger Stsrndertidende for 1842
1871, 22 2 4 — 2260, 30 4 8 — 3051,
•*) I. c. S . 3 1 6 6 - 3 1 7 5 .

S.

1 6 5 6 — 16 6 4 ,

1863—
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dragene med Udeladelser af flige Steder vilde, efter Omstændighcderne, have været særdeles misligt. Der modte endnu
den Omstændighed, at ro Deputerede i Anledning af hiin
Beslutning forlode Stænderne nogle Dage forend disse vare
tilendebragte*); men selv hine to Deputerede gjorde dette kun
i Folge en Grundsætning, uden personlig Uvillie mod mig,
og i det Hele indeholdt alt, hvad der foregik i Anledning af
dette Sammenstod, netop et talende Vidnesbyrd om, hvor
aldeles de jydske Stænder endnu havde bevaret deres fulde
Velvillie for mig. I Dagspressen sogte man imidlertid at
udbrede den Forestilling, at jeg ved min Adfærd i bemeldte
Sag havde brudt med den jydske Forsamling.
Fra hiin Tid af fik den hele Strid et langt alvorligere
og mere faretruende Udseende. I Danmark havde det hidtil
saa godt som udelukkende været „Fædrelandet", der havde deri
viist nogen Iv e r, og udenfor Nordslesvig havde den ikke i
nogen mærkelig Grad grebet Gemytterne. Men fra nu af
vandrede Tvcdragtsaanden Landet omkring og omspændte den
hele Befolkning. Ikke blot fik den Bitterhed, der hidtil i
hiint enkelte Blad havde yttrct sig mod den flesvig-holsteenske
Retning, meget storrc Udbredelse, men dermed forenede sig og
en Frygt for at Regjeringcn, naar den ei blev bestormet med
kraftige Paamindelser, ikke vilde vide at træffe de rette Midler
til at afværge de Danskes Undertrykkelse. Det forkyndtes mere
eller mindre tydelig, at den deels af Undest for det Partie,
der arbeidede paa Slesvigs Fortydskning, deels af Blindhed
og Sorgloshcd, havde ladet det faae Magten; og Folket op
fordredes derfor til at forene sig for ved kraftige Forholds
regler og deriblandt talrige og indtrængende Petitioner til
Kongen, og, forsaavidt dette ei hjalp, i sin Tid til Stæn
derne, at afvende den truende Fare. I Særdeleshed skulde
man bonfalde Regjeringcn om, at knuse Slcsvigholstcinismen ved at tilintetgjore dens Stottcr, navnlig den Forbindelse
mellem Slesvig og Holsteen, der betegnedes som admini') See I. c. S . 3204— 3212.
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strativ, og font formeentlig forst var opstaaet eller dog forst
bragt til Fuldkommenhed i 1834; det fwlleds Universitet
m. m. Ogfaa dette var tidligere udtalt i ,/Fædrelandet",
men, foruden at det nu oftere og med storre Bestctttthed blev
gjentagct, ja fremstillet fom det ene Fornodne, hvorfor den
forhen faa meget paadrevne frie Forfatning maatte trade i
Skygge, fik det storre Betydning ved de Flere, fom mt istemte
famme Tone. Blandt andet fik bcit og Indgang i den
„Berlingske Tidende", der vel ikke var et Regjeringsblad,
men dog formeentes ikke at ville trade i Modsatning til
Regjeringen, faavelfom og i ttogle Smaaffrister, hvorom
man havde den Formodning, at de havde Kongens Uttdest
for sig. Jovrigt var den Politik, der faalcdcs traadte frem,
ikke i Cet og Alt den famme, der havde udtalt sig i „Fadrelandet". Ligefom det ikke kan negtes, at den i det Hele vid
nede om storre Dekjendtskab med Retstilstanden og de ovrige
Forhold, faaledes deelte den ingenlunde „Fadrelaudcts" Ive r
for at blive Holsteen qvit; tvcrtimod gik den ud paa at havde
Danmarks Ret til vedvarende Forbiudelfe med dette Hertngdomme, faavelfom med Slesvig. Heller ikke vilde den, at
Slesvig skulde (faaledes fom det stundom syntes at vare
meent i „Fadrelandet", fom dog i den Henseende var vaklende
og uklar) indlemmes i Kongeriget Danmark, men paastod,
at det burde have fin felvstandige Lovgivning og Bestyrelse,
hvilket den mccnte med stor Lethed og tiden nogen Ulempe
ad kumte gjennemfores. Der udviklede sig endog efterhaanden ctt forbittret Strid imellem disse to politiske Retninger.
Men begge gik dog ttd paa at angribe den indbyrdes For
bindelse mellem Hertllgdommcrne, font Regjeringen hidtil
ligefra den Tid, da den havde faa et det i sin Magt at handle
anderledes, uforstyrret havde ladet bcstaae, og som ligefra
1815, da der forst 'blev Anledning til deri at befrygte en
Forandring, var traadt frem som den herffende politiske
Tanke i Hertngdommcrne. V a r end „Fædrelandets" Politik i
sit Indhold endnu mere i Strid med denne, faa gjorde dog
den nye Retning, af den foranforte Grund, nu et dybere
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Indtryk i Hertilgdommerne, isar i Slesvig. Sammes Presser
fordobblede nu den voldsomme Iv e r, hvormed de svgte at
satte Folket i Skrak for en dansk Propaganda, der vilde
paatvinge dette Hertngdomme dansk Sprog, danske Love
og Indretninger, eller dog bcrove Samme dets eiendommelige Indretninger og disses nndvarlige Stotte, Forbindelsen
med Holstecn. Ogsaa der lode Klagerne over, at Regjeringen gav disse Bestrabelser Medhold, lydeligere end for
hen, og man drev paa, at Folket skulde kraftig varne om
dets Ret og Lykke mod faretruende Angreb. Jsardeleshed
fremkom nu og flere tildecls med ikke ringe Anvendelse af
Lårdom og Klogt lidforte Forsog paa at fore Deviset for,
at ikke blot Holstecn, men og Slesvig maatte gaae ud af
Forbindelsen med Danmark, naar den Kgl. Mandsstamme
uddode, hvilke Arbeider uden Tvivl for en Deel blcve
fremskyndede ved Pcngeanvendelsc fra en Side, hvor en per
sonlig Interesse talte for him Lare.
Fra begge Sider
sogte man gjenucm Foreninger og store Forsamlinger at
fore de i Pressen udtalte Forestillinger ind i Folket.
Vel havde seg, umiddelbar efter at jeg var kommet
tilbage fra de jydske Stander, i den Berlingske Tidende for
1843 i No. 9, 10, og siden med Hensyn til de derpaa af
Fadrelandet gjorte Angreb i No. 30, 34, 36 og 38 sogt ci
blot at berigtige derr vrange Forestilling, som Pressen gav
af den Lorentzcnskc Sag, og hvad der med Hensyn dertil
var foregaaet i Viborg, men og at modvirke den hele for
vanskende og opirrende Maade, hvorpaa Forholdene mellem
Danmark og Hertngdemmernc behandledes. Ogsaa var det
der udviklet, hvor megen Anledning man havde til at haabe,
at ikke blot Slesvig men og Holsteen i ethvert Tilfalde
vilde blive i Forening med Danmark, og hvor ilde man
gjorde i at storme los mod disse Hertugdommers indbyrdes
Forbindelse under Vedligeholdelse af deres Forhold til
Danmark og dets Konge. Jeg havde allerede forhen i
Tidsst'rift for Literatur og Kritik, 6 D ., S . 255—326 og
7 D., S . 432—465, udtalt mig over Forholdene mellem de
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forskjellige Statsbele, vel mcb den Tilbageholbettheb, font
min S tilling Frerbebe, men bog saalcbes, at Urigtigheden af
be Forestillinger, ber allerebe ba begynbte at forstyrre ben
gobe Forstaaelse, behorig oplystes. Det var overalt i Chri
stian 8bes forste Regjeringsaar ikke fjclbeitt, at jeg Benyttebc
be Tibs skrifter, hvori Anonymitet lovlig kunbe ftnbc Steb,
til at bekjæmpe nogle af bc vilbfarenbe Forestillinger og Bebommelfer af vore offentlige Forholb, fom Pressen ubbrebte.
Men ber var veb stige enkelte Artikler libet at ubrette mob
et Blab, fom baglig forte Orbet, og fom var vel ovet i at
bruge bet efter fine Hensigter, mebens bet var forgjæves at
vente nogen Mebvirkm'ng fra anbre Kynbige. Senere horte
jeg op bemteb, blanbt anbet forbi jeg mcb Hensyn til anbre
i ben Derlingst'e Tibenbe optagne Bibrag ikke fanbt bet
pasfenbe at benytte bette Blab. Jovrigt maa jeg bemærke,
at til famme Tib fom man her hjemme figtebe Forfatteren
af Artiklerne i bc ovennævnte Nummere i Bcrlingskc T i
benbe for at være hilbct af stesvig-holsteenske Interesser,
blev han i en tybsk Brochure paa en haaulig Maabe angrebet som ben, ber sorbreiebe ben klareste Ret for at mbbrage Hertugbommerne uuber famme Forfatning og Arvefolge font Danmark. Wegeners ovennævnte Skrift S . 166
Note og 263—264 viser, at hunt Skrift, hvab jeg og af
inbvortes Kjenbetegn formobebe, hibrorte fra Hertugen af
Angnstenbnrg. Jovrigt var mit Forfatterskab til stige Arbeiber ingen Hemmeligheb; herom var bet mig ikke at
gjore; men efter min S tilling vilbc bet ikke været pasfenbe
at træb c frem unber Navn.
Negjeringen foretog sig mellem Stænberforsamlingerne
i 1842 og 1844 In te t mcb Hensyn til ben mere og mere
overhaanbtagenbe Spænbing.
De stænberst'e Committeer
lob ben falbe, uben at gjore noget Forso g paa ab anben
Bet at faae bet Savn afhjulpet, som bog overalt erkjenbtes.
Jeg for min Deel fanbt bet heller ikke tilraabeligt paa nye
at komme til Stænbcrttc mcb bisse Committeer, uben at
Sagen forst paa anben Maabe var forbcrebt. Men bette

.
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antog jeg, og mcb mig Cancelliets P lu ralitet, at burde
stce, idet m an gjentog det ældre F orslag om S am m enkal
delse af oplyste M crnd fra alle S tatsd e le . D e t erkjendtes,
at H aabet om et heldigt Udfald under den siden saa bekla
geligt tiltagne M isstem ning var blevet svagere; men paa
den anden S id e fandt m an at Nodvcndighedcn ogsaa var
endnu stærkere fremtrædende, forudsat at intet andet M iddel
kunde udfindes, der sikkrcre vilde lede til M aalet. I m id 
lertid fandt dette F orslag ikke B ifald.
S pcrndingen tiltog som Tiden nærmede sig til P ro v in d sialstænderncs A abning. I s æ r blev der paa alle M aad cr
arbeidet p aa at forberede en heftig Bevægelse mod den Afgjorclse, som m an saae i M ode af S p o rg sm aalet om det
danske S p ro g s B ru g i den Slesvigske S tæ nderforsam ling.
F orst bebudede P ressen, at det kun vilde blive dem tilladt
at tale dansk, som vilde forsikkre ved deres M re , at de ei
forstode Tydsk. D e t kort efter udkomne provisoriske P a 
tent af 29de M a rts 1844 viste vel, at dette var langt fra
S andheden, men at den P aagjeldende kun behovcde at af
give en simpel Erklæ ring, at han ikke tiltroede sig at være
det tydske S p ro g tilstrækkelig mægtig for at kunne betjene
sig deraf ved sine F oredrag i Forsam lingen, og at ingen
F orhandling desangaacnde m aatte finde S te d . M en hvad
der engang med saa meget Eftertryk var blevet udbredt,
vilde m an dog ei lade falde, og m an paastod derfor, at
P aten tet dog i G runden gik nd paa det samme, i det E n 
hver vilde nndsee sig for at vedgaae den M an g el p aa D a n 
nelse, hvorved Berettigelsen til at tale dansk skulde vindes.
Herved ligger imidlertid netop cu Forudsæ tning til G ru n d ,
der er ydmygende for Danskheden, men som er P aten tet
aldeles fremmed. O m m an end vilde crkjcnde, at en S le s 
viger, der ei forstod Tydsk, ei knude henregnes til de D a n 
nede, saa vilde det dog vist være at boie sig for dybt for
det tydske S p ro g , om m an vilde gjore den S tyrk e i dette
S p ro g , som P aten tet h ar for O ie, til en Betingelse for D a n 
nelse. M a n kan meget vel forstaae det tydste S p ro g , ja
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endog være ret ovet i at tale det, og dog et verre det faa
m ægtig, at m an deraf kan betjene sig i offentlige og uforberedcde F oredrag over m angehaande forsi'jellige W m n e r, liden
at hindres i med tilborlig K larhed, Fuldstændighed og E f
tertryk at udtale det m an agter at sige. M en E nhver, der
ikke tiltroer sig denne S tyrk e, vil kunne afgive hiin Erklæ ring,
og jeg begriber ikke, hvorfor han derved skulde skamme sig.
Jo v rig t vilde vistnok M an g e, der just ikke ganske havde hiin
S tyrke i det tydske S p ro g , dog ikke have gjort B ru g af P a 
tentet, for ikke at besvære Forsam lingen, og skade S a g e n ved
de Ulem per, foin ere forbundne med at tale et S p ro g , der
behovede at oversættes; men det vilde da ikke være den befa
lede Erklæ ring, der bestemte ham . V ed at lægge det i E u hvers M a g t at bedomme Tilstrækkeligheden af sin egen F æ r
dighed i det tydske S p ro g , gav Lovgiveren ham den muligste
Betryggelse for, at han ikke ved sit S p ro g skulde blive
hæmmet i sin Virksomhed. D et synes saaledes, at P aten tet
havde sorget tilstrækkelig for de Danst'talendes virkelige T a rv ,
og at det intet indeholdt, der knude krænke en sund $ E resfolelse. D a det nu vistnok var i hoi G rad hindcrligt for den
frie og levende D roftelse af de offentlige Anliggender, hvor
over Stæ nderne skulde give N aad, at Enkelte talte et S p ro g ,
som ikke alm indeligt forstodes i Forsam lingen, saa burde
dog In g e n af blot Lune eller V rangvillie kunne gjore det.
At nu det tydffe S p ro g er det, som almindelig forstodes i
den Slesvigske F orsam ling, var endog paa det Bestemteste
erkjcndt af dem, der stærkest ivrede mod den i P aten te t tagne
Bestemmelse. D e r h ar nemlig aldrig været T ale om at
ogsaa de tydske F oredrag skulde oversættes p aa dansk, eller
at Com m issarius eller Præsidenten skulde gjore deres M ed 
delelse baade paa tydff og p aa dansk, at F orsam lingens
Betænkninger og ovrige Udfærdigelser skulle affattes i begge
S p ro g o. s. v. K un fandt m an , at de F ored rag , som
Enkelte holdt paa danff, behovede at gjengivcs p aa tydff
for at være forstaaelige for alle M edlem m er, navnlig for
dem, der kom fra den sydligste D eel af S le sv ig . E rfarin g
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havde endog vi ist, at det fim var et hoist sscldent Tilfalde, at
en Nordslesviger ti forstod tyd sk nok for deri at holde Fo
redrag, i hvilke enkelte Tilfalde F a l k , der til alle Tider har
holdt over den danske Nationalitets Berettigelse, havde faaet
de Vanskeligheder, der modte, havede, ved at paatage sig at
gjengive det Talte paa tydsk. Det er iovrigt i andre Lande
almindeligt, at Forhandlingerne i de repräsentative Forsam
linger, uden Hensyn til de sorffjellige Sprogstammer i
Staten, foregaae i det almindelige Negjeringssprog, og
dette er stundom et andet, end det, der er det almindelige
Folkesprog, til Ep. i Belgien det franske, st'sondt det langt
storre Folketals Sprog er det flamske"). Det danske Sprog,
der dog ikke er Huussproget for en saa stor Deel af Slesvigs Befolkning, som det flamske er det af Belgiens,
var saatcdes dog i foranforte Henseende under langt bedre
Vilkaar, end dette. At tydsk for Aarhundreder siden er
blevet Regscringssproget i Slesvig, der tidligere har verrct
overveiende dansk, er noget som den patriotiske Folelse vel
kan beklage, men som dog ikke kan andres; en anden Sag
er, at det kan lempes saalcdes som det i den senere Tid
er skeet, navnlig derved, at det danske Sprog skal bruges
i den locale Netspleie og Embedsforclse i de danffe Egne;
et ikke uvigtigt Fremskridt for det danffe Sprog.

*) M an har netop ville t soge en S to lte

for den under de ovenbe-

rorte Tvistigheder idelig paastaaede, ffjondt, som viist, dog ikke i
det fulde O m fang sorstaaede lige Berettigelse for to
reprcrsentatlv

Forsamling,

Hollands Forening.

i

det,

der

gjaldt

M en for ikke at tale om,

Sprog

en

hvor lidet denne

Forening havde Hold, saa var det ingenlunde det belgiffe
sprog,

i

under Belgiens og

der lod sig hore ved Siden af det hollandste,

Fol ke

men det i

Belgien indforte N e g j e r i n g s s p r o g . D a, ved den af Europas
S torm agter besiuttede Forening

mellem de forhen aldeles adsiilte

Lande, ikke det ene af sammes

offentlige Sprog fra nogen Side

kunde have Adkomst t il at foretrcrkkes, par der ingen anden Udvei,
end at gjore dem lige berettigede.
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D et er vel sagt, at da der dog efter P aten tet fkulde
gjores de fornødne F oranstaltninger for at begge S p ro g
knude bruges i Forsam lingen, saa var det nhensigtsmcesstgt
ja urim eligt at gjore N ogen h un Betingelse med Hensyn til
B ru gen af hans M od ersm aal*). D e t er haarde O rd , og da
de komme fra cu af de besindigere M æ n d , skulde m an troe,
at de vare vel betænkte, men det er dog ncppe Tilfcrldct.
D et kan ikke va're ligegyldigt, o in de Ulem per, som flyde af
at der bruges et S p ro g , som behøver at oversattes, in d trå 
de hyppigere, eller indskrænkes til de Tilfælde, hvori det er
fornodent til at hævde de P aagjeldendes N et. M en hertil
kømmer, at der ei blot er T ale om det danske S p ro g s B ru g
af dem, hvis M o d e r s m a a l det er. Havde den været
indstrænket til denne Betingelse, vilde det efter F o rh o l
dene i cn stor D eel a f S le sv ig have givet rig Anledning
til T vivl, Tvist og D ritlerie, som aldeles nndgikkcs ved den
af P atentet valgte Afgjorclse. Netop det Tilfælde, som
foranledigede det hele S p o rg sm a a l, stillede det tydelig for
O m ene, hvor ubrugelig hitn Betingelse var. Im id lertid
bor jeg ikke lade ubemærket, at der havde været en anden
Udvei, hvorpåa der og under Forhandlingerne om P aten tet
havde været meget S p o rg S m aal, nemlig at ben blotte E r
klæring om at ville bruge det danske S p ro g st'nlde være
nok. Udenfor en saa spændt T id, som den, hvorunder
S p o rg sm aalet opstod, havde der neppe været noget vovet
derved; thi det vilde sandsynligviis dog ikke let blive T il
fældet, at Nogen, som med taalelig Færdighed kunde bevæge sig i det S p ro g , som hele Forsam lingen forstod,
vilde besvære F orretningsgangen ved at bruge et andet.
M en saaledes som S a g e n stod vilde det dog have givet befoiet Anledning til K lager fra bon anden S id e , om det var
blevet overladt til E nhvers Sune, og at altsaa navnlig
P e t e r H j o r t L o r e n t z e n strap knude begynde i den
*) Wegener über das wahre Derhältniß des Herzogs von A ugustenburg. S . 68.
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nye F orsam ling, som han endte i den forrige. Regjcringen
indsaae helt vel, at den heftige Sindsbevægelse, der var opvakt
her i Landet, alene p aa denne M aad e kunde beroliges. M en
det vilde have været nværdigt, at gjorc S tem ningen her i
Landet til det udelukkende Hensyn ved Afgjorclsen af denne
dog nærmest Hertngdom m ct S le sv ig vedkommende S a g .
Allerede ved P aten tet, saaledes som det blev, tilsidesattes den
af de Slesvigske S tæ n d er med stor Stcmmcflcerhed antagne
M enin g, og derhos fandtes der Anledning til med meget
A lvor at tilkjendegive disse S tæ nd er K ongens Utilfredshed
med deres Adfærd. Herved kom R egjeringen vist nok i et
lidet ønskeligt F orhold til disse S tæ n d er og til H crtngdøm merne i det Hele, men det erksendtes for retfærdigt og nød
vendigt at gjvrc dette. Havde nu N egjeringen derhos i selve
S a g e n s Afgjorelse snarere taget Hensyn til den her i Landet
»herskende ophidsede S tem n in g , end til det, der i sin N atu r
var det hensigtsmæssigste og for Alles R et meest betryg
gende, saa vilde den aldeles være traadt ud af den Lige
vægt, som den bur-t c holde mellem de stridige P a rtib e 
vægelser.
J e g har her yttret mig saa udførligt, saavcl angaaende
selve den Lorcntzenst'e Frem træ den i 1842, som over det der
ved foranledigede P a te n t, fordi denne hele S a g har været
det virksomste M iddel til at fremkalde Utilfredshed mod
Kongen og hans N egjering*). J e g h ar vel allerede i den
V iborger S tæ nderforsam ling for 1844 havt Leilighed til
p aa cit efter m in O vcrbcviisning tilfredsstillende M aade at
retfærdiggsore hunt P a te n t imod de Bebrejdelser, m an
gjorde sam m e**); men jeg knude, under den ophidsede
S te m n in g , ikke dermed trænge igjcnncm , og nu har m an i
*) J e g har her kun t a lt om P a t e n te t s almindelige G rundregel eller
om sa m m e s § 1 In d h o ld et a f § § 2 cg 3 finder jeg mindre til
fredsstillende, men dette har ikke tiltrukket sig synderlig Opmcrrksomhed, cg vedkommer oS derfor ikke her.
**) S e V ib o r g e r S t . Tid. for 1 8 4 4 , S . 4 7 — 5 0 og S . 2 3 7 7 — 2 3 8 0 .
4

mange Aar V M sig til at fremstille Sagen, som om der
ikke var et Ord at sige for Regjeringcns Besiutning. Der
er vel ikke nu noget stort Haab om at kunne bringe Folk
til paa nye at nndersoge en Sag, font man for lcrnge siden
har betragtet som endelig paadomt; men jeg har dog ikke
villet opgive Forsoget.
Ved den Kongelige Proclamation til Slesvigerne af
27de Marts 1848 er det forkyndt, at det tydske og danske
Sprog skulle have lige Berettigelse, baade paa den Slesvi
gerne tiltænkte sceregne Landdag, og paa den Rigsforsam
ling, som de skulde have fælles mcd de Danske. Naar
et Forfatningsfællesskab mellem Danmark og Slesvig kom
mer istand, kan det vel heller ikke være anderledes; thi man
kunde i denne Forsamling ingenlunde gaae ud fra eet
Sprog, som Alle forstode. Men, naar man ret tænker sig
ind i Sagen, vil man dog have ondt ved at finde det gjor»
ligt, at al Tale gives i to Sprog. I den tilendebragte
Rigsforsamling font intet Sporgsmaal herom frem, og
det Lidet, som jeg, efter længe at have holdt mig tilbage,
omsider vilde have fremsat desangaacnde ved Slutningen af
Forhandlingerne om Forfatningssagen, horte til det, hvor
med jeg ved der: S . 12 omtalte Beslutning kom til at
0 nv
sidde inde").
Jeg tvivler iovrigt ikke 4>aa, at Vanskelighederne cre
gaacde saa klart op for Mange af dem, som havde den overveiende Indflydelse i hitit Forsamling, at det vilde være
ovcrflodigt her at udvikle dem. Det turde endog være, at
denne Erkjendclse har bidraget meget til, at Adskillige have
kunnet forsone sig med Tanken om Slesvigs Deling. Her
ved vilde rigtignok en Knude blive overhugget, som man
kunde have ondt ved at lose, ligesom der heller ikke var
noget Middel, hvorved man lettere kunde skaffe Danmark
Fred. Men en saadan Fred vilde fra enhver anden Side

*) Det findes i min Prpvelse S. 476.
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vcrre fccit ssrgeligste U dgang K rigen kunde faae*). F orresten
vilde det og i de fcelles S tc rn d e r, som efter R eskriptet 28de
J a n u a r 1848 sknldc have vcrrct oprettede for D a n m a rk ,
S le s v ig og H olsteen, have vcrrct nodvendigt, at begge S p r o g
v are blevnc lige berettigede. D e tte v a r og, efter m it S f j e tt ,
den atlerstorste V anskelighed, ved G jenncm forelsen a f hiin
T anke, m en, foruden at m an for D icm edcts V ig tig h cd s
S k y ld burde soge den oploft, faa godt som m ulig t, blev
den og m eget form indsket derved, at det kun v a r enkelte
S a g e r , der skulde hcnlcrgges u nder de da paatcrnkte fcrlles
S tcrn d e r, m edens V anskeligheden i hot G ra d fo reges ved
M a a d c n , h v o rp a a vor R ig sd a g er blevet sam m ensat.
P a te n te t 20de M a r ts 1844 frem kaldte blan d t andet
F olkeforsam linger, saavel i D a n m a rk som i N ordslesvig, i
en storre S tiis , end de, hvori slige F o rsa m lin g er hidtil havde
fundet S te d , o g derfra gsenlode heftige T a le r. B la n d t a n 
det blev det herved udrettet, a t nogle D eputerede fra det
nordlige S le s v ig , (d o g ikke flere end 5 ), tilkf end egave deres
U villie ved at trcrde nd a f
S tc rn d e rn e . H erved fald t a l
M o d stand i dansk R e tn in g i den S lcsvig st'e F o rsam lin g ,
m en kun for a t yttre sig med desto storre H eftighed andetsteds.
*) D e t ntaa mærkes, at her kun er T a le om en D e lin g , hvorefter et
sterre eller mindre Stykke af S l e s v i g fkulde tilligemed Holsteen
gaae ud a f den S ta tS e c n h e d , hvori det danste M onarkie er forenet.
N a a r H ertng dom m erne blive i uoplofelig Forbindelse med D a n 
mark og beholde om trent det fcrlles, som nu er fcrlleö, (hvorved
det her i S æ rd elesh ed er a f fremspringende V igtighed, at T o ld 
indtægterne, hvor de end falde, blive et fcrlles G od e for hele
S t a t e n ) , vilde en A fsondring a f S l e s v i g s nordlige og sydlige
D e e l fra hinanden, saaledes at den sorste indlemmedes i D a n m a r k
og den sidste forenedes med Holsteen, ikke være saa aabenbar for
kastelig, og det var m uligt, at den forstyrrede Fred bedst kunde
oprettes p a a den 9J?aade- B e b o e r n e s D nster i N or d fle sv ig vilde
vistnok derved iscrr være at tage i B e t r a g tn in g . J e g troer im id 
lertid, at m a n , naar der bliver Leilighed til rolig P r o m is e , baade
der og i det ovrige S l e s v i g og i D anm ark, dog vil finde overveiende Betænkeligheder derved.
4*
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Imidlertid vedblev hine Stcrnder i deres Fleerhed at udtale
sig imod enhver lovbcstemt Ret til det danske Sprogs Brug
i Stamdersalen, men naar det endelig skulde være, fandt de
dog, at der ikke kunde virre noget imod den Bestemmelse,
som Patentet indeholdt, saa at der ingen videre Kamp blev
om denne S ag; ligesom det i det Hele gik ret rolig af rncd
den hele Stamderforsamling i Slesvig denne Gang. I V i
borg stormede derimod Klagerne los strax ved Begyndelsen,
og frembåres i en Adresse til Kongen, men dog saalcdcs, at
man ved at ovcrfore det constitutionellc Monarkies Former
paa det absolute, stilede Klagerne mod de Kongelige Raadgiverc. Jovrigt udbredte denne Adresse sig ogsaa over ad
skillige andre Gjenstande, og istrr beklagede man, at Kongen
for Tiden ikke saae sig istand til at foretage Noget til Ud
vikling af Stcrnderinstitntionen. Det, der sattes i Spidsen,
og font fremfor A lt satte Gemytterne i Bevægelse, var dog,
at man savnede de til den krcenkcde Nationalitets Beskyttelse
og den truede Statseenheds Opretholdelse fornodne Formtstaltninger, ja at der endog vare tagtte Forholdsregler, der
(saaledes som Stcrndcrne betragtede dem) maatte foroge
Folkets Bekymring for disse dyrebare Goder, i hvilken Hen
seende hunt Patent udpegedes. Fra flere Steder, endog
uden for Jylland, indsendtes der i den Anledning TakkcAdresser til Stcrndcrne, og heri var ogsaa hunt Wmne det
incest frcmtrcrdcnde. Desuden bcstuttede Stcrnderne flere
Petitioner, der gik nd paa Nodvendighcden af stcrrke For
holdsregler mod det Partie i Hcrtugdommcrne, der arbeidede
paa at fortrcrtige det danske Sprog og undergrave Statsccnheden, og derunder blev ogsaa Ophævelsen af dcn hidtilvcrrende Forbindelse mellem Slesvig og Holstccn udtalt som
et vcrsentligt Led af hine Forholdsregler. Under Forhand
lingerne af disse Sager maatte jeg efter P ligt og Overbeviisning udvikle de urigtige Opfatninger og de Overdrivelser,
som for ett stor Deel laae til Gruttd for de forte Anker,
saavelsom det, deels aldeles Uantagelige, deels Tvivlsomme,
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i adskillige af de gjorte Forslag. Dette var, fom jeg heller
ikke ventede andet, en Nost i Ørfen.
Den Misstemning, der fik sin fornemste Naring fra
Maaden, hvorpaa man opfattede hine Forhold, yttrede og
sin Indflydelse ved Optagelsen af de Lovudkast, som jeg
ellers havde at forelægge Forsamlingen, forsaavidt de kom t
Berorelse mcd hvad der henfortes til de liberale Interesser.
Disse Udkast havde allerede fornd varet underkastede de hadefnldeste Angreb fra Pressens Side, der havde til Virkning,
at man lige paa Standernes Dortarskcl udtalte en forud
fattet slet Mening om samme; skjondt det t fin Tid, da
Sagerne kom til Gjennemgaaelse, viste sig, at Standerne
langt fra-ikke- vare faa meget imod Regjerings-Udkastene,
som man forelobig paa Pressens Ord havde udtalt*).
Af bemeldte Standers Forhandlinger maa jeg endnu
bemarke et Andragende, sigtende til Statseenhedens Opret
holdelse og Stander-Institutionens Udvikling, der skulde for
beredes ved Sammentradelse af Mand, deels udvalgte afalle
4 Standerfvrsamlinger, deels af Negjeringen**). Man vil
maaskcc finde Maaden, hvorpaa jeg gik dette Forslag i
Mode, stridende mod hvad jeg har anfvrt om ved enhver
Leilighed selv at have anbefalet en lignende Sammenkaldelse.
Men hvad jeg yttrede mod bemeldte Forstag gik kun ud
paa den nærmere Bestemmelse, at de Delegerede storstedeels
skulde valges af de forskjetlige Standerforsamlinger. I
Grnndsatningen vilde jeg have fundet dette meget rigtigt,
men med Hensyn til den store indbyrdes Spanding fandt
jeg det betænkeligt. Det laae ievrigt i min Stilling som
Kgl. Commissarius, at jeg, efter Forholdenes Beskaffenhed,
ikke bestemt kunde ndtale mig over det, som jeg i Forslaget
fandt anvefaleligt, og at jeg derimod fornemmelig maatte
holde mig til det, som forekom mig at vare urigtigt eller
* ) D ette

gjelder

navnlig

med

Hensyn

til

Udkastet til

en Lov om

Værnepligt.
* * ) S t . Tid. S . X U I I - L I

cft. S . 1 5 2 2 -1 5 7 5 , 1734— 1799.
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dog meget tvivlsomt; thi jeg kunde ikke gjere Regning paa,
at Andragendet vilde finde Kongens Bifald, og knude naturligviis ikke forarlledige, at der i cn saadan Retning blev
Uovereensstemmtlse mellem Kongens Beslutning og hans
Organs Uttringer. For min Deel vilde jeg hellere have
sect, at Sammenkaldelsen var forcgaact endog saaledes som
de Viborger Stander foreslog den, end at Intet skulde
gjores. Jeg var nemlig i det Væsentlige enig i, hvad
Sagens Referent bemærkede om, at personlig Samvaren,
Samvirken og gjensidig Meningsudvexling, efter Erfarings
Vidnesbyrd, jevnlig have til Virkning, at Anskuelser, der,
medens de udtaltes paa forskjcllige Steder, stode vidt fra
hinanden, efterhaanden narmede sig hinanden og udsonedes.
Men dog frygtede jeg ikke lidet for, at Standernes Valg
ved denne sårdeles Leilighed kunde blive uheldigt. Vel kunde
jeg intet have imod, at enhver af de i Folket gjarende
Meninger endog i sin storste Uterlighed sandt sin Talsmand
i cn saadan Samling, men jeg frygtede for, at man mere
havde sect paa cn heftigt fremtradende national Politik, end
paa ret Indsigt i de Forhold, der ffulde afgjores. Havde
jeg havt at raade for Valgene, vilde af den jydffe Forsam
ling den Mand, som i alt, hvad der vedkom Slesvig, havde
staaet stærkest mod mig, Professor Larsen, været den forste
paa Listen.
Det er let forklarligt, at jeg ikke denne Gang kunde
træde nd af Stændersalen i den gode Stemning, hvori jeg
forhen havde forladt min Plads sammesteds. Dog var det
ingenlunde personlig Uvillie, som besvcerede mit Sind; jeg
var endog overbeviist om, at, paa ganske faa Undtagelser
nær, hele Forsamlingen havde bevaret sin gamle Godhed
for mig. Men den Bekymring for Fædrelandets Fremtid,
hvoraf jeg alt i 1842 var gjennemtrængt, var nu bleven saa
levende, at jeg ikke længer kunde ffjule den.
Det var at fontfcscc, at det Livssporgsmaal, om For
holdet mellem de forffjellige Bestanddele af det danffe Monarkie, der havde bragt hele Folket i en saa voldsom Bevæ-
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gelse, ogsaa m aatte træde frem i den Roeskildske F orsam 
ling. M en den V ei, denne F orsam ling gik, var en aldeles
anden, end den, som m an i V ib org havde fulgt. V el oploftede sig der enkelte Roster, der fortsatte det S p ro g , som
havde ladet sig hore i V ib o rg , og det endog i stærkere
T oner, men de bteve trængte tilbage af den langt overveiende Flcerhcd. D e t F orslag, der fremkom strax i F o r
sam lingens Begyndelse, og hvortil dennes store Fleerhed,
dog adskillige ikke uden synlig M odstræben, sluttede sig, gik
endog ud p aa, at overvinde de Bestræbelser, der i f o r 
sk s e l l i g e R e t n i n g e r anvendtes p aa at sonderrive F o r 
bindelsen mellem S ta te n s forskjellige D ele, ved at bevirke
en Kongelig Kundgjorelse, der erklærede, at det egentlige
D an m ark og alle tre dermed forbundne Hertugdom m er gaae
udelelig i Arv efter K ongeloven. H ertil var i P ropositionen
seiet, at det, der saaledes blev forkyndt som den Kongelige
M en in g og V illie, m aatte kraftig opretholdes, saa at
ethvert Foretagende fra U ndersaatternes S id e blev standset,
der m aatte gaae ud p aa at svække Forbindelsen mellem de
forskjellige S ta tsd e le ; ligesom Propositionen og indeholdt
andre F orsiag, hvorom her et videre stat være T ale. S k jo n d t
jeg heelt vel indsaae det M islig e i, at bringe denne S a g ,
der berorte saadanne S ta te n s hoieste V clfæ rdsanliggcnder,
hvorover F a a vare istand til at have en nogenlunde velbe
grundet D o m , ind for en F orsam ling, som det hverken var
m uligt eller raadeligt at meddele de til en fuldrigtig B edommelse fornodne O p ly sn in g er, saa fandt jeg mig dog
opfordret til, efter Evne at fremme den. D eels gik det: ud
p aa det vedvarende S am m enh old mellem alle vor liden
S ta ts Bestanddele, der efter m in fuldeste O verbcviisning
var en nodvcndig Betingelse for en lykkelig Frem tid, deels
antog jeg, at dette F orslag var det eneste, hvorved A n dra
gender i den R etn in g, der gik igjeunem den V iborger F o r 
sam lings, kunde forebygges, ligesom jeg og troer at det
netop havde sit Udspring fra en saadan Erkjendelse. I m id 
lertid fremkaldte denne S a g endnu heftigere Bevægelser i
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H ertugdom m crne, end noget af hvad der var foregaaet i
den V iborger F orsarnling. D en v ar ikke saasnart kommen
frem i Roeskilde, forcnd m an trindt omkring, baade i H olftcen og i S le sv ig , indgav heftige P etitio ner til S tcrnderforfam lingen i Itzehoe (S tæ nderforsam lingen i S lesv ig
var da slnttet), for at opfordre denne til at værne imod
dm O m styrtning af G rundvoldene for Hcrtugdom m erncs
R etstilstand, hvormed de form eentlig vare truede. S tæ n 
derne bestnttcde og censtemmigcn, at folge denne O pfordring
ved i en Adresse til Kongen at udvikle, hvormegct den B e
slutning, de Roeskilder S tæ n d er vare i Begreb mcd at tage,
var i S trid mcd Landets Rettigheder og Folkets S tem n in g ,
og at protestere imod ethvert In d g re b i Hertugdom m ernes
statsretlige S tillin g . S a a v c l i dette de Holsteenste S tæ n 
ders Andragende, som i alle til sannne indkomne P etitioner,
nævntes det M edhold, jeg havde givet hiint F orslag, som
det, der fremfor alt havde fremkaldt den store Bevægelse i
L andet. M edens saavcl den Rocskilder F orsam ling, som
jeg, m aatte lide disse haarde Bcbrcidelscr fra H crtugdom m crnes S id e, saa stormede og den D eel af den danste
P resse, der stod i S pidsen for den nationale Bevægelse,
los p aa os, menende, at der gik en hemmelig S lc sv ig Holsteinisme igjennem hiint A ndragende. D ette sidste var
vel M ang e paafaldende, men dog forklarligt for dem, som
ret havde sat sig ind i P a rtie ts P olitik. E ndnu mindre
kunde den Bevægelse, S a g e n fremkaldte i Hertugdom m crne,
overraske mig. Im id lertid kimde dog kun en meget ophidset
S tem n ing give enten Forslaget selv, eller den M aad e,
hvorpaa jeg var gaaet samme imode, en saa forhadt Ud
tydning, som de fandt. D e t kunde ikke mcd Foic paastaaes, at m an vilde opfordre Kongen til i sit Huses og det
danste R iges særlige In te re sser ved et M agtsprog at omstod e Her ugdomm crncs S ta ts re t. P rop on enten, og mcd ham
Forsam lingens Flcerhed, gik nd fra den Forudsæ tning, at
den fælles Arvcfolge havde sin utvivlsomme Begrundelse i
fuldgyldige Netsadkomster, men xit det kun var et lidet
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Partie, der ved at fordreie Netten vakte en almindelig F ornroligclse og Spænding, fem det var i hele Statens og
netop scrrdelcs i Hertugdommernes Interesse at gjore Ende
paa. Derhos viste Propositionen og de Udladclser, der
stode i bedst Samklang mcd samme, at det blot var den
fælles Arvcfolge, som attraaedes crkjendt, men at ingenlunde
nogen Forandring i Hertugdommcrnes Selvsterndighed og
deres indbyrdes Forhold var tilsigtet. Jevrig t kunde det med
Hensyn til Virkningen paa pirrelige Gemytter have været
onskeligt, om Kongeloven ikke var bleven nævnet paa den
Maade, som skeet er. Det var heller ikke lidet i Vcien for
en god Optagelse af den hele Sag, at under Forhandlin
gerne den Mening, at det indbyrdes Forhold, hvori Her
tugdommerne stode, var Danmarks Ulykke, blev udtalt, og
det nled stort Eftertryk. V el lykkedes det ikke denne M e
nings Tilhængere, at faae den udtalt i selve Petitionen,
men de, der yttrcde sig derimod, toge sig dog ivare for paa
nogen bestemt Maade at erkjende, at der, naar begge Hertugdommerncs vedvarende Forbindelse med Danmark var
sikkret, ingen afgsorende Hindring var i Veien for, at de
indbyrdes Forhold, hvori de vare forbundne med hinanden,
fremdeles vedligeholdtes, og vel under visse Betingelser,
nærmere befæstedcs. De iagttoge i saa Henseende en alde
les negativ Holdning, indskrænkende sig til, at Hertngdommernes indbyrdes Forbindelse blev et aabent Sporgsmaal,
og jeg kunde heller ikke, saaledes som Forholdene vare, gaae
videre. Ogsaa var det for en stor Deel ved Hjælp af for
melle Grunde, at Fleerheden holdt igjen imod dem, der lagde
bit ar: paa en bestemt Udtalelse mod Hertugdommcrncs
indbyrdes Forbindelse. Dette var med Hensyn til den her
stellte Stemning uden T v iv l meget klogt, men netop dc
Betragtninger, der gjorde, at det var klogt, vare ikke stikkede til at berolige Gemytterne i Hertugdommerne. Med
alt det kunde dog kun et ved Lidenstab hildet B lik oversee,
at Petitionen ikke virkelig gik ud paa, at faae en retlig be
grundet Arveret forandret, men kun paa at saae den, som,
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efter Standernes Fonrdsætning, havde denne Egenstab, be
styrket. Det maatte nu vel være de Holsteenste Stænder
paafaldende, at man i Rocskilde med saa stor Sikkerhed
kunde udtale sig for cn Mening, der, navnlig forsaavidt
Holsteen angik, var den aldeles modsat, hvori de vare opvoxne, og som man især i den senere Tid havde forkyndt
med ikke mindre Sikkerhed. Det kunde derfor ingenlunde
forta'nkcs dem, at de stode frem mod denne Mening, og
havde de andraget paa, at Kongen ei vilde indlade sig paa
hint Andragende, forinden den deri antagne Forudsætning
var bleven underkastet en alsidig Provclse, hvori dygtige
Mænd fra Hcrtugdommerne fik Andeel, saa vilde det vist
nok have været ganske i sin Orden og maaskee have fort til
noget Godt. Der manglede heller ikke Anledning til at yttre
sig imod det oprindelig forcfiaaede Forbud imod at lære eller
strive mod den Arvefolge, som den Kongelige Erklæring
stulde forkynde; men denne Deel af Forslaget gik heller ikke
i den Skikkelse, hvori det af Proponenten var fremsat, over
i Forsamlingens Petition, og iovrigt burde den Harme, som
de holstecnste Stænder derover viste, have været mildnet ved
den Betragtning, at det kun var fordi det ansaaes nodvendigt for Statens og navnlig for Hertugdommernes egen
Skyld, at et, i sig rigtignok misligt, Middel var foreflaaet.
Hvad isærdelcshed min Fremgangsmaade angaaer, da
viste mine Foredrag tydelig nok, at jeg ikke saa lige declte
den Forudsætning, hvorfra Forslaget gik ud, og jeg har
andetsteds fra faaet Debrcidelscr nok herfor. Men, foruden
at det vilde have været cn Usandhed, om jeg havde erklæret
det for en afgjort Sag, hvis Tvivlsomhcd kun var mig alt
for bckjcndt, vilde det kun have givet Forvirringen og
Misstcmningcn yderligere Næring, naar det i sin Tid viste
sig, at Rcgjeringen dog ei knude gaae ind paa det, hvorfor
den ved sit Organ bestemt havde udtalt sig. Paa den
anden Side vilde det og have været utilgiveligt, om jeg ikke
i al den Udstrækning, som min Overbeviisning tillod mig,
havde udtalt mig for Sagen, nu da den var kommen paa et
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saadant S tan d p u n k t, at jeg ikke kunde trække mig tilbage,
saaledes som jeg altid forhen, saa meget som m uligt, havde
g jort. D et er vel pgastaact, og det fra begge S id e r, at
den M enin g, jeg i Roeskildc udtalte, var afvigende fra det
jeg nylig havde yttret i V ib o rg , ligesom det og er blevet
sagt, at jeg under F orhandlingernes Fortsættelse i R o eskilde yttrede m ig med m indre Sikkerhed end under den ind
ledende F orh and ling . D e t kan vel være, at jeg, under
P aav irkn in g af de foranforte B etrag tning er, har, ved den
sidstnævnte Lcilighed, udtrykt mig noget stærkere til Fordcel
for det stillede F o rslag , end det, under Iag ttag else as alle
Hensyn, havde været onskeligt. M en i selve In d h o ld e t er
der dog I n te t, som ikke kommer overeats med det, jeg ellers
baade for og senere h ar udtalt, og som jeg jo i dette D ie
blik kan vedstaae. K un at m an ikke enten i den ene eller
anden R etning lægger mere etter mindre ind i mine O rd ,
end de, efter deres rette B etydning og Hensigt, have skullet
tilkjendegive, ci heller overseer de forskjellige T rin , hvorpaa
S a g e n var b rag t, og som eftcrhaandcn opfordrede mig til
at gaae ind p aa det, som jeg, saavidt og saa længe som
m uligt, m aatte soge at holde borte fra Stæ ndersalen. M m
Ovcrbcviisning om S le sv ig s uadskillelige Forbindelse med
D an m ark , havde jeg allerede p aa given A nledning, kort og
bestemt udtalt i den jydske Stæ nderforsam ling for 1838*),
og herom h ar jeg heller aldrig siden yttret mig p aa nogen
tvivlende M aad e. Hvad H elftem angaaer, h ar jeg derimod
ikke kunnet yttre mig med lige Sikkerhed, men jeg h ar dog
stedse modsat mig deur, der forkyndte den forskjellige Arvefolge som a t afgjort S a g . I n d e n jeg kom i den N odvendighed at yttre nn'g i S tæ nd erne angaaende den H olsteenske Arvcfolge, men da jeg dog m aatte gjore R egning
p aa, at d a t, næste G an g de samledes, vilde komme tntder
O m handling, havde jeg gjennem P ressen sogt at modarbeide
den fra saa m ange S id e r ulykkelige Lære, som „Fæ drelandet"
*) S t.

Tid. 2 R .

S.

915.
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i him Tid med sardeles Velbehag forkyndte, om Danmarks
Udsigt til ved den forskjcllige Arvcfolge at komme ud af sin
Forbindelse med Holsteen. Idet jeg ikke kunde andet end
erkjende, at Arvefolgen sammesteds indtil 1806, ligesom i
Slesvig indtil 1721, havde vcrret reen agnatisk, udhavede jeg,
hvorledes den ved det tydske Riges Oplosning foregaaede Op
hævelse af det Lehnsforhold, hvori Holsteen stod til bemeldte
Rige, i Forbindelse med den Art af 0de Sept. 1806, som Chri
stian den 7de i den Anledning udstadte, knude antages at have
begrundet den for de ovrige Dele af det danste Monarkie
(hvortil den Gang og Rotgc herte) gjeldende Arvefolges
Udvidelse til det forhenvcrrende tydst'e Rigslehn. Jeg oplyste
derhos det Ugrundede i den Paastand, der udgjorde „Fædre
landets" Livsentents, at den Ret til uadskillelig Forbindelse
med Holsteen, der meentes at va're erhvervet i 1806, igjen
st'nlde vwre tabt derved, at Fredrik den 6te paa Holstecns
Vegne var traadt ind i det tydske Forbund; og jeg viste,
hvorledes det, der var foregaaet ved Wienerkongressen, sna
rere frembod yderligere Grund for en saadan uadskillelig
Forbindelse. Fremdeles yttrede jeg, at jeg for min egen
Person var meget tilboielig til at antage den Satning, som
ogsaa Fadrelandet vedkjendtc sig, men som det, ganske vilkaarlig, blot vilde give Anvendelse med Hensyn til Slesvig,
nemlig at det hele, lange sammenvoxede Statslegeme havde
en Ret til at blive sammen, der maatte overvinde alle af
Familierettigheder hidledte Fordringer paa enkelte Dele as
samme. Men ved Siden af alle disse Grunde yttrede jeg
dog Uvished om, hvorvidt de vilde finde den Anerkjendelse,
som behovcdes for at gjorc dem gjeldende*). Aldeles overcensstemmende hermed er det, at jeg, da Standerne siden
gik ind paa dette Mmne, stedse har udtalt mig. Det er og

’ ) See Maanedssirift for Litteratur og Kritik, Jun i 1847. 7 B. S .
434—435 og 437—492, men iscrr Berlingske Avis for 1843 de
oven S . 43 ncrvnte Nummere,
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de famine G runde, der t den Roeskilder Stæ nderforsam ling
for 1844 bleve gjorte gjeldende af de M edlem m er, der forte
O rdet for det ovennævnte F orslag. E t af hine M edlem m er,
P rofessor D a v id , tilfoiede derhos nogle historiske N otit
ser, der knude tjene tit yderligere Bestyrkelse for, at det
tydske F orb un d havde erkjendt cn reel Forbindelse imellem
D an m ark og Holsieen, S . 2077— 2078. T il de foranforte
G runde blev og seiet cn n y, som ved de Forskninger i den
tydske Lchnsrct, og i det, der i Hertugdom merne var foregaact med Hensyn p aa Lehnsfornyelsen, hvortil dette S trid s sporgsm aal havde henvendt nogle Lærde, var fundet til Ude
lukkelse af alle andre A rvcfordringer, at disse nemlig vare
fortabte derved, at de Vedkommende, medens Lehnsforholdet
endnu bestod, et havde iagttaget de F orm er, som efter den
Sachsiffe Lehnsret (der v ar den for det Holsteenske L ehnsforhold gjeldende) ved disse Leiligheder vare fornodne til
Rettighedernes Vedligeholdelse, hvilket samme og gjaldt om
S lesv ig (for hvis Lehnsforhold ogsaa den Sachsifke L ehns
ret var R egel), forsaavidt ikke alle i dettes forrige retlige
S tillin g begrundede Arverettigheder alt vare tilintetgjorte ved
Begivenhederne af 1720 og 1721. O gsaa denne G ru nd
tilegnede jeg m ig, og det (særdeleshed med Hensyn til den
Bestyrkelse, hunt Udbytte af de anstillede historiske Forfkningcr, hvori jeg ikke havde h avt Lcilighed til fuldstændigen at
sætte mig ind, fik i Forsam lingen derved at cn grundig
R etslæ rd, som havde gjort sig fortroclig med disse Uttdersogclser, erklærede hiint R esultat for en afgjort S an dh ed* ),
den samme, der siden med stor Klarhed og Noiagtighed h ar
udviklet denne Lære gjemtcm den danske og tydske Presse**).
Naar* m an har forekastet m ig, at jeg ikke har udtalt
D anm arks R et til vedvarende Forbindelse med Holst een,
*) S . 2047— 2050, 2 0 8 8 — 2089, cfr. V ib. Stcrnd. Tid. for 1844
S . 3 9 — 40.
**) S e e Prof. Larsens Skrift om Sam forlehnings-Jnstitutet, der udgjor de to forste Hefter af Anti-Slesvigholsteenste Fragmenter.
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fcnt en afgjort Sag, saa har det iovrigt neppe saa meget
været, fordi man selv ansaac dette for at være hævet over al
Tvivl, som fordi man meente, at Regjeringen og dens
Organer ikke maatte lade fcent, der ville gjore Danmark
denne Net stridig, mærke nogen Usikkerhed i dens Ovcrbeviisning angaaende hiint Forhold. Hvis jeg havde havt
det i min Magt, at bortfjernc alle Tvivl ved at udtale mig
ntcfc storrc Sikkerhed, skulde jeg vist ikke have ladet det
mangle derpaa; thi ligesom Ingen inert levende end jeg
kunde erkjende Sagens Vigtighed for mit Fædreland, saaledes er og det endelige Resultat af min Tænkning over S a 
gen, at den sande Net taler imod Holsteens Adskillelse fra
Danmark (see oven S . 17—20). Men det kom, som jeg ofte
nok har udtalt, ikke saa meget an paa min personlige Me
ning som paa hvad der lod sig sætte igjennem, og det var
mig knn altfor vel bekjendt, at det dermed havde Vanskelig
heder, der ikke lode sig overvinde ved en dristig Paastand,
medens jeg vel troede, at man ved en fuldstændig Erkjendelsc af hvad der i den hele Sag om Arvefolgen var vist,
og hvad der var tvivlsomt, omsider kunde komme til Maalct.
Jeg vidste, at det hverken af det tydske Forbund eller af
Statsretslærerne var antaget, at Ophævelsen af det Lehnsforhold, hvori de tydske Lande forhen stode til Keiseren og
Riget, medforte en Forandring i de Arvcfolgerettigheder, der
stode i Forbindelse mcd Lehnsforholdet. Det blev derimod
som almindelig Regel antaget, at de vedkommende Fyrste
slægters Medlemmer, der forhen vare berettigede til, naar
Dodsfald indtraf, at erholde Landet i Forlchning, nu lige
frem arvede det ined fuld Souverainitet, naturligviis under
de Indskrænkninger, som det enkelte Lands Grundlov maatte
hjemle. Og dette forudsat, kunde det heller ikke ventes indrommet, at Kong Christian den 7de ved Acten af 1806
kunde, foruden at tage den Overhoihed i Besiddelse, som
Tydst'lands Keiser havde opgivet, ogsaa forandre det danske
Kongehuses Arverettighed til Holsteen paa Bekostningen
af den Ret, som andre Grene af det holsteenske Huns dertil

maatte have*). E i Heller var der t den Maade, hvorpaa
Danmarks Konge paa Holsteens Vegne blev optaget i det
tvdffe Forbund, en saa klar Ancrkjcndelse af en vedvarende
• ) D et

er saavel i Pressen som i Stcenderne blevet yttret, at hele

Arvesporgsmaalet vilde have vcrret bragt i det Rene ved Patentet
a f 9de Sept. 1806, saasremt ikke den davcerende Direeteur for det
udenlandske Departement, Grev J o a c h i m
hvad

B e r n s t o r f f, efter

der sees as et ved Trykken offentliggjort Brev fra ham t il

hans Brodér Geheime-StatS-Ministcr Grev C h r i s t i a n B e r n stor f f ,

havde modsat ffg en Affatning, hvorefter det vilde have

indeholdt en bestemt Udtalelse af Holsteens uadstillelige Forbindelse
med

det øvrige danste Monarkie.

Under Betegnelse

Joachim Bernstorff, som den tydste Direeteur,

Omstcendighed benyttet som BeviiS paa det Farlige i,
Landets Interesser t il nogen, der ved Fodsel eller
forbundet med Tydstland.

af

Grev

blev derhos denne

(RoeSkild. S t. Tid. f.

at betroe

Afstammelse er
1844, S . 2031

cfr. 2036, 2091, 3786— 3787, 3790 -3 7 9 2 , 3794— 3795).

Uden

at tale om det Paafaldende i, at anvende dette paa Sonnen af
den danske Statsm and, der mere end nogen Anden har havt all?
danste Hjerter fo r sig, kan ingen Upartist lerfe det B rev, som uden
Hjemmel, og neppe i god Hensigt, er blevet overgivet t il Trykken,
uden at erkjende det klare B lik og den sande velforstaaede Omhn
for Statens Bel,
handlet hun S a g .

hvormed
Det

er

Grev

Joachim Bernstorff havde be

indlysende,

at hvis Patentet

havde

udtrykt en Paastand om, at de forhen begrundede eventuelle Arve
rettigheder for de ovrige Grene af det Holsteenste Huus nu vare
ophcrvede,
Rusland

saa vilde,
og

soruden andre Agnater,

ogsaa Keiseren af

den davcerende Konge af S ve rrig have traadt mere

bestemt frem, end de nu gjorde,

saaledes som det blev affattet; og

den danste Regjering vilde da ikke kunne have undgaaet at afgive
Erklcrringcr, hvorved Hensigten med en slig Udtalelse var bleven
tilin te tg jo rt.
Tanke,

Brevet viser

io vrig t,

at han ikke vilde opgive den

at den foregaaede Oplosning af det tydste Rige i sin Tid

kunde tjene t il at bevare Holsteen for Danmark, men han fandt,
og vistnok med Rette,

at man

kun vilde forspilde denne Udsigt

ved da at udtale en Paastand, hvorved der oieblikkelig vilde blive
fremkaldt betydende Protester,

der,

om de end ikke førte t il et

mere uheldigt Udfald, dog maatte betragtes som Forbeholdenheder,
der vilde berøve den i Patentet tilkjendegivne M ening al V irkning.
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Forbindelse, at man kunde gjore Regning paa, at alle
Arvcfordringer, som knude staae i Veien derfor, derved vare
tilintetgjorte. Det var, efter den davcrrende conservative
Politik, og navnlig efter den Hylding, som de Personlig
heder, der havde eit afgjorende Indflydelse, saavel paa den
europæiske Politik i Alnu'ndelighed, som navnlig paa det
tydske Forbunds Beslutninger, heller ikke rimeligt, at man
vilde lade den ovenberorte almindelige Betragtning gjelde
mod historisk begrundede Rettigheder. Dog var jeg ikke uden
Haab om, at man, efter en noiagtig Oplysning om disse
Rettigheders særegne Beskaffenhed og de ovrige ganske sår
deles Forhold, omsider havde ladet sig bestemme til at tage
sig af en saadait Tingenes Orden, hvorved det danffe
Monarkie, for hvilket de nærede al Velvillie, kunde holde
sammen. Den ovenberorte, af den tyd ske Lchnsret hentede,
Grund var forst i Mellemtiden af Stænderforsamlingen i
1842 til den i 1844 kommen i Bevægelse; det var derfor
forst ved denne sidste Forsamling jeg knude tage Hensyn
dertil, og saaledes som Sagen den Tid stod, kunde jeg ikke
lægge storre Vægt derpaa, end jeg gjorde, ligesom jeg,
uagtet den fortræffelige Udvikling den siden har fundet, endnn
ikke tor paastaae, at Sagen derved er bragt i det Rene.
Jeg kunde saaledes ikke tænke paa at gavne mit Fædreland ved at udtale mig besterntere for den fælleds Arvefolge, end jeg gjorde. Tvcrtimod maatte jeg antage, at en
faadan Udtalclfe, betragtet fom en Udtalclfc af en Regjerings-Paastand, vilde ei blot have spændt Modpartiets
Bestræbelser til det Pdnffte, men endog blive benyttet til
udenfor Statens Grændfer at opvække Uvillie mod den
danske Sag. Der var imidlertid endnu en anden Omstæn
dighed, hvortil jeg efter P ligt maatte tage Henfyn. Saavel
i som udenfor Stænderne havde man heftig beklaget sig
over, at Regjerkngen ikke forlængst havde forkyndt sin be
stemte Mening og Villke mcd Hensyn til Arveselgen. Stun
dom havde man endog yttret sig som om Regjeringen kun
paaffjod Usikkerhed i denne Henseende, for derfra at kunne
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hente Tvivl og Bctcrnkeligheber mob ben frie Forfatning,
som paastobes at vcrre et alminbeligt og velbegrundet Folkeonske. I be Viborgske Stcrndcr for 1844 yttrcbe cn Taler,
at han af velunberrettebe Mcrnb havbe hort, at Arvcfolgen
i Hcrtugbommcrne var ha-tiet over al Tvivl, og at Feilen
kan laae beri, at man ci havbe kjenbt og benyttet be uom
tvistelige Beviser, hvoraf man var i Besibbclse; og at ber
maatte paahvile Kongens Raab, hvis P ligt bet var berom
at have Kunbskab, et stort Ansvar for, at ber ikke var skeet
noget Skribt, hvorveb ben opstaaebc Foruroligelse kunbe
hcrves*).
Det vilbe nu vistnok have vcrret i hoieste Grab ufor
svarligt, om jeg havbe villet styrke ben Forubscrtning, hvor
fra ben saa ncrrgaaenbe Mistanke mob Regjeringen gik ub.
Naar iovrigt i Roeskilbe saa mange inbsigtsfnlbe Mcrnb
meb storste Bestemtheb ubtalte sig for beil fcrllebs Arvefolge,
saa kunbe jeg vel ikke ligefrem mobsige en Paastanb, ber,
naar ben kunbe holbc sig, vilbe vcrre til Fcrbrelanbets Frelse;
minbst kunbe jeg gaae inb i en scrrlig Provelse af be Grunbes Vcrgt, hvorpaa be beraabte sig. Men jeg maatte bog,
af be ovcnanforte Aarsager, i alminbelige Udtryk vedblive,
at Sagen ikke var saa utvivlsom eller saa let at gjennemfore, som hine Mættb yttrebe. Disse vare iovrigt i en
ganske anden S tilling end jeg.
Hvad ber blev yttrct om strenge Forbud mod Meningsyttringer, der ikke kom overeens meb ben Kgl. Erklcrring
om Arvcfolgen, som man saae i Mode, var mig rigtignok
meget overraskende. D a bet allerede under ben Viborgcr
Stcrnderforsamling for 1844 blev af en enkelt Deputeret
Yttrct, at, naar Kongen havde afgivet en Erklcrring om
Slcsvigs uadskillelige Forbindelse meb Danmark (videre
strakte sig ikke ben Erklcrring, som da var under Omhanbling), burde det bestemmes, at den, der forbrod sig derimod,
* ) S t . T id. S . 34, cfr. M a an rd s ffrift for Litteratur og K ritik, 7 B .
S . 421, 4 3 2 - 4 8 5 .
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skulde straffes fom K gl. M an d aters modvillige O vertræ der,
saa bemcrrkede jeg blandt andet, at, n aar cn Erklcrring led
sagedes af cn saadan Straffebestemmelse, vilde den ikke, saaledes som jeg havde yttret om en blot Erklcrring, blive
uden V irkning sor sit F o rm a a l; men at Forsam lingen, hvis
den m aatte vcrre tilboielig til at andrage derpaa, m aatte betcrnke Conseqventserne; og siden blev den af him D eputerede
henkastede Tanke ikke videre forfulgt*). D et kunde n u ikke
andet end paafalde mig, at den fandt saa megen In d g a n g
i Roeskilde, og det med Hensyn til en Erklcrring, der til
lige omfattede Arvefolgen i Holsteen, hvilket blandt andet
vilde medfore, at V irkningen ganst'e umiddelbar vilde vise
sig ogsaa med Hensyn til den D eel af den danffe P resse,
der forkyndte den scrrlige Arvefolge i Holsteen som en af
g jort S a g og opfordrede R egjering og >Folk til at indrette
sig p aa Adskillelsen. V el blev det fcitcvc forklaret, at F o r
budet dog kun st'ulde anvendes paa visse A rter af S krifter
og ved visse andre Leiligheder**). M en det vilde dog have
fort til en vidtgaaende Jndffrcrnkning i Lcrre- og Trykke
friheden, Forsam lingsfriheden og andre Friheder, hvori man
ellers ikke vilde vide af nogen anden B egrcrndsning end den,
som ligefrem fulgte af den almindelige Retslcrre. D e t kunde
heller ikke feile, at det m aatte have fort til andre ligefaa
folcligc Jndffrcrnkm 'ngcr i disse Friheder, hvorhos det dog
ikke vilde have ladet sig overholde. F rem for alt vakte det
m in F oru nd ring , at cn D eputeret, der baade ved mange
andre Lejligheder og i 1842 i Stcrndersalen havde forkyndt
Evangeliet om den scrrlige Arvefolge i Holsteen***), nu
trcrngte p aa hunt F orbud og det med en Heftighed, der
var dets ovrige Talsm crnd fremmed. Ikke alene gjorde
han sig nu ikke mindste Betcrnkelighed ved at erklcrre sig for
den fcrlleds Arvefolge, men han fandt det endog at vcrre
*) Bib. S t . Td. f. 1844, S . 1818.
**) Roeskild. S t . Td. f. 1844, S . 2058—2060.
*" ) S t . Td. f. 1842, S . 2232.
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Regjeringens P lig t at gjore Ende paa det Uvcesen, at der
lcrrcs fra Cathedre og i offentlige Skoler, i Dagblade og i
store Forsamlinger, at Arvefolgcn er forskjellig*); og under
en anden Sags Behandling udtalte han i endnu stärkere
Udtryk, hvorledes Arvcsporgsmaalets Afgjorelse ved Souverainitetens ubetingede Beslutning, uden alt Sporgsmaal
om fremmede Stater eller nogen Kronprätendent, var det
rette Udgangspunkt, og at da ingen Erindring derimod
kunde gjorcs uden igjennem Opror eller Krig, men at der
mod ethvert praktisk Forsøg paa inden Landets Grcrndse at
gjore nogen Protest gjcldende, maatte scrttes i det mildeste
Tilfcrlde Exil og i det vcrrste en Kugle**).
Jeg havde intet Kald til at udlade mig over stige
synderlige Overdrivelser og Jnconseqvcntser, der ikke sjeldent
forefaldt***). Men jeg var ikke lidet forlegen mcd hvad
jeg st'ulde yttre mcd Hensyn til selve det forestaacde For
bud. Paa den ene Side indsaac jeg, at en blot Erklcrring af Kongens Mening, naar den et blev omgjerrdct af
et Straffebud, kun vilde fremkalde en foroget Heftighed i at
udtale den modsatte Paastand, hvilket og siden ovcrstodig
har viist sig i Anledning af det aabne Brev af 9de J u li
1846. Jeg kunde saaledes ikke heller yttre mig derimod,
men idet jeg maatte erkjende, at det var nodvendigt, for at
give den attraaede Kgl. Erklcrring Betydning, indrommede
jeg, at der med Hensyn til de sorgclige Folger, som allerede
havde viist sig af Uvisheden og Mcningsuligheden om Arv efolgen, kunde for Negjeringcn vcere Anledning til at

*) S t. Td. f. 1844, S . 2027.
**) I. c. S . 747.
Sammenhcrng
skrænket

J e v rig t

er det ikke let at sige, hvad der i denne

forstaaeS ved et praktisk Forseg,

Fortolkning

der

end

maatte

men hvor

ind

gives samme, bliver dog

U ttringen scrr mcrrkelig.
***) Jeg tog

Tale Anledning t il

en udtrykkelig Er«

flæring om at jeg ingenlunde kunde vedkjende

im idlertid af flig

mig alle Udladelser,

som jeg ikke udtrykkelig modsagde.

S . 2092.
5*
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tage under Overvejelse, om der med Tilsidesættelse af de Betænkeligheder, font ellers derimod
kunde reises, burde gribes til den foreslaaede energiske
Forholdsregel*). Jeg skjonner endnu ikke, at der under
den vanskelige Stilling, hvori jeg befandt mig, havde været
nogen bedre Udvei til at undgaae de Skjær, imellem hvilke
jeg havde at styre min Cours. Jeg ansaae det iovrigt ikke
for sandsynligt, at Forsamlingen virkelig vilde gaae ind
paa bemeldte Deel af Forslaget, og det undrede mig ikke,
at den nedsatte Committee selv omsider indskrænkede samme
til at henstille til Kongen, hvilke Foranstaltninger, der
maatte findes nodvendige til at fiftre Opfyldelsen af det
tilsigtede Formaal, og til at standse de Foretagender der
maatte gaae ud paa at bestride ben fælleds Successionsorden, ei heller at denne Lempning i det oprindelige Forstag
uden nogen særlig Begrundelse og uden nogen Indsigelse
gik igjennem**), Man indsaae vist, at dette var en meget
ufuldkommen Form, men en bedre var ikke at finde***).
' ) S . 639.
" ) S . 3781— 3782.
***) I

LX V .

det aabne Brev af 9de J u li

1846, der indeholdt

Opfyldelse af Petitionen, (fljøndt det

en

partiel

ved at være indskrænket til

Slesvig mere blev t il Hinder end til Fremme for dens Form aal),
fandtes intet faadant Forbud, som foranført.

Men det foranledi

gede dog, at U ttringer, der strede mod samme, ei alene ikke taalteS
af den i

Hvlsteen

værende

Censur eller den i S lesvig indførte

censurlige Indretning, (hvilket foraarsagede, at de adstillige M od
skrifter, der strar efter udkom, og del af navngivne i Hertugdøm
merne boesatte Mænd, deriblandt ni Professorer i Kiel, bleve trykte
i det nære Udland), og at Forsamlinger, der gik ud paa, at om
handle Sagen, bleve undertrykte, men at det endog blev fo rm e n t
at fremkomme med nogen denne Gjenstand vedkommende P etition
gjennem Stænderne.

Dette sidste havde flere uheldige Følger og

var navnlig det, der foranledigede,

at

Sagen af de Holsteenffe

Stænder blev bragt for det tydfle Forbund, og at de der fik et
vist Medhold, netop med Hensyn t il den dem betagne, i StænderAnordningerne hjemlede Petitionsret.
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Det var mig lovrigt under Sagens hele Behandling
klart, at Regjeringen ikke krmde gaac ind paa Forflaget
som det var fremsat, men jeg antog dog, at det maaskee
kunde fore til en heldbringende Vending i den Sag, der
saa dybt rystede Statens Roe. Det vilde nemlig, saaledcs
tamkte jeg mig, indeholde cn uafviselig Opfordring for Regjeringen til onlsider at underkaste det hele forviklede Arvesporgsmaal en noiagtig og paalidelig Provelse og i Forbindelse
dermed bringe den til alvorlig at foretage den Opgave at
ordne det hele Forhold mellem de forfkjellige Statsdele; og
herved haabede jeg, at hele Statens Bestaaen og de enkelte
Deles Net og Vclfcrrd kunde sikkres. Den Vei, ad hvilken
jeg tamkte, at Arvesporgsmaalet maattc kunne bringes til en
saadan Oplosning, har jeg allerede i det Foregaaende (S .
17—20) kortelig betegnet. Den ncrrmere Udvikling skal jeg
her give.
Hvad der i denne hele Sag fra den historiske
Rets Standpunkt er det Sikkrcste er, som allerede anfort, at Slesvig i det forudsatte Tilfcrlde, at den Kon
gelige Mandsstamme maatte uddee, dog maa blive stmtmm
mcd Danmark. At dette virkelig laae i Hensigten med
Patentet af 22de August 1721 og den, i Overecnsstcmmelse dermed, foretagne Hylding' turde vcrre tilstrerkkelig
beviist i det Statsskrift, der i 1846 udkom, til Oplysning
om Motiverne til det aabne Brev af 9de J u li s. A., hvor
imod jeg ellers intet finder i vor Litteratur, der indeholder
endog blot et Forsog paa at imodcgaae de Fortolkninger,
hvorved man har villet bortforklare denne Hensigt. Vel
blev dette Skrift med stor Heftighed og ikke uden An
vendelse af lcerdc og dialektiske Krcrfter angrebet af ni
Kiclske Professorer, der strap udgave cn Critik derover, saavelsom af Samwer m. Fl. Men det blev snart efter i et i
Altona uden Navn udgivet lidet Skrift godtgjort, at disse
Critikcr ikke vare saa vel grundede, som de vare spidsfin
dige og myndige. Imidlertid har denne Forfatter, der ikke
synes at have havt levende Interesse for Sagen selv, men kun
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har villet vise det Uberettigede i hine Angreb, for cn Deel
ladet Sporgsmaalct em N e t s g y l d i g h e d e n af det, der
var hunt Patents og Hyldings Hensigt, staae nafgjort. Og
selv de af vore Forfattere, der rned storst Dygtighed have
indladt sig paa de Sporgsmaal, som i foranforte Henseende
ere reifte, have indrommet, at der, ffjvlldt Olemedet med
hine Handlinger var klart, dog blevc nogle Tvivlsmaal til
bage angaaende deres Retsvirkning, menende iovrigt at disse
ved senere Begivenheder skulle vcrre afhjrllpne*). Men ved
enkelte Leed i den Udvikling, hvorved dette sidste skulde
begrundes, turde der vcrre ikke lidet at erindre. Uden her
at indlade mig videre derpaa, er der i alt Fald Eet, som
ikke med noget Sandheds Skin lader sig modsige, nemlig at
den forrige Gottorfske Andeel af Slesvig ved de, i Henhold
til den provisoriske Traktat af 1767, i 1773, deels af Chefen
for bemeldte Huns, og navnlig dens crldste (Russiske) Linie,
deels af den yngste Linie (den nye Oldenborgffe) i de kla
reste og rneest bindende Udtryk mcddeelte Nenunciationer
fuldstcrndigen blev erhvervet for Christian den syvende og
hans K o n g e l i g e K r o n a r v i n g e r , i al Fald^-for at
indrømme det Merster-saalamge der ere mandlige Descen
denter til af Rennncianterne**). Da jeg antager denne

*) See Wegener über den unzertrennlicheVerbindung

Schleswigs

m it

Danmark S . 5 2 - 53, 61— 81.
**) A t den mellemste (Svenffe) Linie, der i 1750

blot

havde rcnun-

ceret t il Bedste for Kongen af Danmark og hans M andslinie, ikke
siden gav nogen udvidet Renunciation lig den, font de andre Linier
gave. vilde

i al Fald ester de nuværende Omstændigheder ikke let

kunne faae nogen praktisk Folge.

Men det er desuden, som be

mærket, kun for at indromme dot Nderste,
anforte Indskrænkning

Jeg antager

at jeg har tilfoiet sor-

nemlig, at S torfyrst, siden

Keiser, Paul, som den, der vilde have været Landsherre i den
Gottorfske Andeel af Slesvig, hvis den ei var
fader frataget,

blevet hanS F a r

ved sin Renunciation tilfalde erstattede det S a m 

tykke, som denne ikke var at formaae t il
altsaa blev den samme,

som

at
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efter m it B egreb aldeles klare Erhvervelse for et U dgangs
punkt, hvorfra den hele Arvesag m aatte kunne bringes til
en onffelig Afgjerelse, ffal jeg ikke forbigaae hvad de ni
Kieler P rofessorer i den nylig nævnte Critik have anfort
for at indskrænke hine F orhandlingers V irkning. D ette
turde være det svageste P a rtie i hine lærde M æ nd s Arbeide.
D e finde det forst ikke klart, at ben Storfyrstelige R en un 
ciation paa S le sv ig af 1773, i det den nævner K ongen af
D a m n ark og N orge og dennes Kongelige K ronarvinger, som
de, til hvis Fordeel Renuneiationen skete, er at forstaae out
alle i Kongeriget succederende A rvinger, men mene, at der
ved beqvcmmelig kan forstaaes de, som m aatte findes at
have den bedst begrundede Adkomst til at arve i S le sv ig .
M en om end hine Udtryk ellers kunde taale en anden F o r
tolkning end den, der ligger i deres naturlige B etydning,
faa bliver det dog ved Sam m enligningen med Udtrykkene i
den samme D a g udfærdigede Cessionsakt p aa den S t o r 
fyrstelige Andeel af Holsteen hævet over al T vivl, at de
just crc tague i denne B etydning. D o g , Forfatterne synes
selv ikke at have stor T roe til denne D eel af deres A rgu
ment. D erim od lægge de megen V æ g t p aa den Om stæn
dighed, at det ikke var en Cession, men kun en R ennnciation, der blev givet paa den S torfyrstelige Andeel af S le s 
vig, hvoraf de slutte, at ikke det Gottorfstc Hcrtughuses
R et gik over paa det danffe K ongchuus, men at Storfyrsten
blot afstod sit Huses R et, uden at nogen Tredies R et der
under st'nlde lide. M en saa uimodsigeligt det end er, hvad
der anfores om Forskjellen mellem hine to juridiske B egre
ber, saa er dog den Anvendelse, som deraf gjores, stjæl)
indtil det Utroelige. D en Benævnelse, hvorunder en R e ts
handling foretages, kan vel være et vigtigt Hjælpemiddel til
at finde dens rette B etydning, forsaavidt denne ikke er
fin Tid havde beqvem m et fig til denne A sstaaelse, i hvilket Tilfcrlde
der aldrig kunde blevet S p - r g s m a a l om In d sigelse fra frem tidige
A rvin gers S id e .
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udtrykt nicb umiddelbar Klarhed. Meu ingen Tale kan
være tydeligere end den, Renunciationsakten forer, naar den
udsiger, at Kongen og hans Kronarvinger, som Folge af
samme, skulle til evig Tid blive i rolig Besiddelse af Sles
vig. Ei heller kunde noget have storre indvortes Urimelig
hed, end at Storfyrsten sknlde have afstaaet sine Fordringer
til Bedste for andre end sin Medcontrahent, som, hvad der
og udtrykkelig udsiges, derfor havde givet Vederlag. Det
vilde vist heller ikke feile, at det Tilsagn, Storfyrsten for sig
og sine Arvinger oz Descendenter gav, om ikke at ville
taale, at Nogen foretog Noget, som var i Strid med him
Renunciation, vilde i fornodent Tilfalde blive kraftig over
holdt. Det er iovrigt ikke vanskeligt at udfinde, hvorfor
bemeldte Akt, uagtet samme skulde have en Cessions fulde
Virkning, dog ikke fik et saadant Navn. Det såregne For
hold tillod nemlig aldeles ikke denne Benævnelse. Kongen
af Danmark havde jo allerede i 1721 hoitidelig tilegnet sig
det for adskillige Aar siden af ham i Besiddelse tagne Land
med tilhorcnde Rettigheder som fuldstændig erhvervede, og
havde siden den Tid under flere europæiske Magters Ga
rantie udovct et uforstyrret Herredomme over samme. Han
'kunde nu ikke i 1773 modtage en Cession uden at erkjende,
at han ikke hidtil havde vceret lovlig Landsherre, og det
kunde derfor heller ikke falde det Russiske Hof ind at byde
ham en saadan Akt. Men da det Gottorffke Huns ikke for
hen havde villet beqvemme sig til at give S lip paa det
samme Fratagne, saa var det baade passende og i Dan
marks hoicste Interesse, at det, ved en formelig Rcnunciationsakt, blev sikkret mod den Paatalc fra det nu saa mæg
tige Huses Side, der forhen havde foraarsaget det stor For
uroligelse. Vilde man imidlertid endnu for et Dicblik indromme, at hiin Akt ikke kunde have den fulde Virkning som
en Cession, saa kunde Forstjellen dog kun bestaae i at dens
Virkning vilde ophore, naar den forste saavelsom den tredie
Linie af det Gottvrfske Huns var uddod. Men dette vilde
være uden Bctydenhed med Hensyn til det, hvorom der her
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kr Sporgsmaal. Hvorledes Renunciationen kan tabe sin
Kraft, fordi den danffe Mandsstamme maatte uddoe, be
gribes ikke.
Ligesom det, efter det Foranforte, maa ansecs havet
over al rimelig Tvivl, at den forrige Gottorfffc Andeel af
Slesvig, selv under de for Danmark meest ugunstige Ud
tydninger af de historiske Retsadkomstcr, maattc ogsaa efter
den Kongelige Mandsstammcs Ophor gaae i Arv til Dan
marks Konge, saaledcs vilde det og, hvis den forrige Kon
gelige Andeel da ffulde tilfalde et Medlem af cn fra Chri
stian den forste ncdstammende Mandslinie, vare klart, at
Danmarks forrige Lchnshoihed derover igjen indtraadte.
Det Sonverainitcts Diplom, som Kong Fredrik den 3die
(den Tid endnu ikke Arvekonge), tilligemed Rigsraadet i
1658, i Lighed med det, som de i Folge Fredssiutningen
med Sverrig maatte meddele den Gottorfffc Hertug, ud
stedte paa den Kongelige Andeel af Slesvig, indffrankede
sig nemlig til denne Konges mandlige Descendenter, og
vilde altsaa blive uden Virkning, hvis denne Deel af Hertugdommct gik ud af Fredrik den 3dics Descendentlinie.
Dette erkjendes endog af ncrsten alle, der ikke antage, at
Hyldkngen af 1721 har gjort ethvert Sporgsmaal derom
overflodigt. Dog gjor L o r n sen cn Undtagelse, men
hans Mening har i dette Stykke ikke fundet synderligt
Bifald.
Hvis ikke hele Slesvig maa blive ved Danmark, vilde
det saaledcs komme ind i en hoist unaturlig og utaalelig
Tilstand. Det vilde nemlig da blive at dele i to Parter,
hvoraf den ene vedblev at vare fy Deel af den danffe Stat,
den anden derimod kom i en anden Statsforbindclse, nemlig
med Holstecn eller en Deel af samme, men ffulde tages til
Lehn af Danmark. Dette Lehnsforhold vilde under den
nuvarende Statsudvikling allerede vare cn ffrigcndc Ano
malie. Men fremfor alt vilde cn Deling af det lidet Land
Slesvig, og det i Stykker, der ikke udgjorde et sammenhangende Hele, men laae spredte om hinanden, foruden at saare
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alle Folelser, t den Grad forstyrre al Statsorden og alt
Velvære, at Ingen, hvor «teget Han end maatte grue for
en Skilsmisse mellem Slesvig og Holsteen, kunde ttægte, at
hiin Adffillelse dog vilde være langt unaturligere og for
dærveligere. Det falder i Oinene, hvor meget alt indbyr
des Samqvem vilde lide derved, at tæt ved hinanden boende
Jndvaancre, der kom i daglige Berorelser, efterhaanden
vilde faae forffjellige Love, eller at i al Fald de lige Love
vilde blive underkastede itltgc Fortolkning ved de forffjellige
Domstole og Ovrighedsmyndighedcr. Det Sonderrivende
og Unaturlige i den hele S tilling vilde endnu foreges ved
den Omstændighed, at det netop var dm Deel af Slesvig,
hvori tydff Sprog og Nationalitet har meest Overhaand,
der stulde blive ved Danmark, og derimod den Deel, der
ved Sprog og Sind er fortrinsviis dansk, komme under cit
ändert, rimeligviis tydff Fyrste, kun under danff Lehnshoihed, hvilken ingen Indflydelse vilde give paa Lovgivningert
og Statsstyrelsen. Hertil kommer endnu, at en Mængde
af de til denne sidste Landsdeel horende Sogne vilde i Kirkcog Skolesager vedblive at hore under Danmark, hvilket
isærdeleshcd med Hensyn til de idelig forekommende T il
fælde, hvori Medvirkning behoves fra den borgerlige M yn 
dighed, vilde fore til de meest forstyrrende Forviklinger.
Naar man tcrnker sig ind i alle disse Forhold, vil det ret
indlyse, hvorlidet hine afrevne Stykker af Slesvig vilde i
den Stat, hvori de bleve indlemmede, finde cn Stottc for
en taalclig Folketilstands Opretholdelse, end sige for eit
Fremgang til det Bedre. Og ligesaa lidet vilde der vcrre
at tænke paa, at der indenfor deres egne snevre Grændser
kunde danne sig selvstantdige Indretninger til Retsordenens
Bcffyttclse og et sundt Folkelivs Udvikling. For at udhæve
en Enkelthed, der kunde vcrre nok for at vise, hvor meget
flig Deling vilde komme i Strid med hunt Lands Tarv,
saavelsom med selve den Stats, hvormed de forffjellige Landstrækninger ffulde jættes i Forbindelse, ffal jeg blot nævne
Toldvæsnet. For at Jndforselstolden af de Varer, der
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forbruges i de til dm ene Stat horende Landstrækninger,
skulde komme denne selv og ikke den anden Stat tilgode,
maatte de paa saa mange Punkter i hinanden lobende
Grændser noie bevogtes, hvilket, foruden nforholdsmcrssige
Bekostninger, vilde medfore ntaaleligt Besvær og Lamhed i
det daglige Samqvem. Det vilde derhos, for at sætte en
Grændse for Folgcrne af denne Bevogtnings Utilforladelighcd, blive nodvcndigt, at man, ved Siden af disse ud
strakte Toldlinier inde i det lidet Land, vedligeholdt den nuvcrrende Toldgrcrndse ved Kongeaaen, og dannede en nye
ved Cideren. Maaskee Nogen vil mene, at hine Ulemper
kunde afhfcelpes ved saadanne Toldforbund, som de, der i
den nyere Tid ere oprettede mellem flere tydske Stater.
Men det vilde ci blot være tilfældigt, cut stig Overeenskoulst kunde træffes, men det vilde endog baade efter de
locale Forhold og efter det Sindelag, der under den For
udsætning, hvorfra man her gaaer ud, kunde formodes,
være aldeles usandsynligt. Overeenskomster af det Slags
kunne desuden ei indgaaes uden paa nogle Aar, da den for
en Stat nodvendige Frihed til at ordne sine egne Velfærds
Anliggender fordrer, at den maatte kunne trække sig tilbage,
naar den enten fandt, at andre Toldsatser end de, der eengang vare vedtagne, eller hvorom den kunde forene sig med
den anden, vare nodvendige for dens Finantser eller for
Undersaatternes Handel og Virksomhed, eller den ei kunde
være tilfreds med den Aarvaagcnhed, der blev tinst for de
Afgifters rigtige Erlæggelse, hvori den skulde have Deel.
Ogsaa hvad Holsten: angaacr, vilde der under den her
forudsatte forffsellige Arvcfolge blive Sporgsmaal om Lan
dets Deling. Nogle have meent, at den forrige Gottorfske
Andeel af Holsten: skulde falde tilbage til dette Fyrstehuus,
naar den Kongelige danske Mandsstamme var uddod, til
hvilken den blev afstaact. Cu anden Mening er, at det,
denne Omstændighed uagtet, maatte blive ved Kongeriget,
da hiint Huns, som derfor havde facet Vederlag, ikke havde
betinget sig noget Tilbagefald, og det kun var fordi alene
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Aguater havde Adgang til den da nodvendige Forlehuing,
at Afstaaelsen ei ffete paa samme Maade, som Rennnciationen paa Slesvig. Mod begge disse Meninger er der
vel fremkommet Indvendinger, som man ei kan nægte
Vcrgt; men navnlig har den sidste Mening dog ikke lidet
for sig. En anden Afsondring fra det ovrige Holsteen er
endog indrommet af Forfattere, der maae ansees som Hovedmcrnd for den Slcsvig-Holsteenske Paastand. Saaledes
erkjender ei blot F a lc k * ), men endog L o rn s e n **), at
den sydligste Deel, Herstabet Pinneberg, Grevffabet Ranzan
og Staden Altona derunder indbefattede, i Folge de særdeles
Adkomster, hvorved disse Besiddelser, efter den Schauenborgste Linies Uddoen, efterhaanden ere gaaede over til
Danmarks Konger, er det Oldenborgske Huses ovrige Linier
uvedkommende.
Saaledes vilde Slesvig og Holsteen, hvis de, efter den
Kongelige Mandsstammes Uddoen, ei kunde blive i deres
Forbindelse med Kongeriget, ei alene rives 11b af den ind
byrdes Forbindelse, hvorpaa de sætte saa hoi P riis, men
endog hver for sig udsættes for Udstykninger, og det endog
for de allcrunaturligste og fordærveligste. Hertil vilde endnu
komme en Ulykke, der i ikke mindre Grad vilde ryste den
hele Retstilstand, nemlig at den rette Arvcfolgc vilde være
fuld af Tvivl. De Tvivl, der ville faae Indflydelse paa
Delingens Omfang, ere alt oven paapegede. Men det
vilde desuden være meget usikkert, hvem der, fem den nær
meste Agnat, blev den berettigede Arving til det, der blev
tilbage efter Adst'illelsen af de Landstrækninger, hvortil en
anden Arveret maatte gjores gjeldende. Jeg stal af de
flere Sporgsmaal, som i saa Henseende kunde opstaae, blot
*) See Falck, Handbuch des Schleswig-Holsteinischen Privatrechts 2
S . 172— 173, og Sammlung der vornehmsten Urkunden, welche
auf das Staatsrecht der Herzogthümer Schleswig und Holstein
Bezug haben. Vorrede S . XIX.
" ) Nnionsverfasfung Danmarks und Schleswig-Holsteins S . 360—365.
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intime det, som jeg især anseer for tvivlsomt, nemlig om det
skulde komme an paa Nærheden i Grad eller paa Nærheden
i Linie. F a l c k helder til den forste Mening, ja finder
endog at Landet mulig kunde totte at dele mellem alle, der
ere i lige Slægtffabsforhold med Arveladerne. Derimod
har L o r n sen med stor Iv e r Lekjctmpet denne Letre, og
de fleste senere Forfattere antage med ham, at Arven maa
tilfalde den nærmeste Linie, den ældste Sonderborgske, uden
Hensyn til i hvilken Grad den Agnat, der, paa den Tid Arven
salder, staaer i Spidsen af de sorffjellige Linier, nmatte være den
afdode Landsherre beslægtet. Men hiin forste Mening turde
være den med de ældre Arveregler incest stemmende. Vel
foregik der i det syttende Aarhundrede cn Forandring i den
forrige Tingenes Orden ved det Primogenitur Statut, som
Hertugen af Gottorp oprettede i 1608, med Stadfæstelse af
de respective Lehnsherrn-, Keiseren og Kongen af Danmark;
og ved Fredrik den 3dies af 1650, der for Holsteens Ved
kommende, ligeledes af Keiseren, blev stadfæstet. Men disse
Statuter indskrænkede sig til Opretternes mandlige Descen
denter. Det sidste, der, saalænge den Kongelige danske
Mandsstamme er til, salder sammen med Kongeloven, vil
være uden Anvendelse, naar den er uddod; og det forste
kan efter det Afkald, som det Gottorfske Huns har givet paa
Hertngdommerne, ei længere have nogen Virkning*). I det
her forudsatte Tilfælde maatte man altsaa gaae tilbage til
de Arveregler, som vare gjeldende forend bemeldte Primo-

*) Som det Felgende Vifer, er det vel ikke afgjort, at det Gottorfsie
Huns

vilde

vcere udeluft fra A rv i Holsteen, men i de S porgs-

maale, der kunde opstaae mellem det og andre arveberettigede L i
nier, kunde ikke Prim ogenitur S ta tu te t, som blot en Regel mellem
Opretternes Afkom indbyrdes, komme i Betragtning.
jeg

her, og ved flere Lejligheder, hvor det

J s v rig t har

Gottorfsie Huses Re

nunciation ucevneS, ei fundet det passende, at gjentaae noget om
det

H ul, der findes med Hensyn t il den Svensie Linie, men som

jeg

antager at være uden F-lge. See oven S . 70 Note **).
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geniturstatuter bleve givne; men de mangle al Fasthed og
Bestemthed. Efter Privilegierne af 1460 og den i 1466
mellem det danske Rigsraad og Hertngdommet Slesvigs samt
de daværende (kort efter til et Hertugdomme ophoiede) Grev
skaber Holstecns og Stormarns Stcender indgaaede og af
Christian den 1ste som Landsherre for alle bemeldte Lande
stadfæstede Forening, ffulde det stedse være overladt til
Stænderne at vælge imellem den afdode Landsherres Sen
ner, eller, hvis saadanne ci gaves, hans andre Arvinger;
og ffjendt Hertugdommerncs Stænder, navnlig paa Grund
af Keiser Rudolph dm 2dens skarpe og truende Mandat af
1590, maatte opgive den Valgret, der ved hine Akter var
dem indrommet, saa blev dog derved ingen bestemt Arvefolge indfort, mcii det blev ved de hidtil gjeldende meget
omtvistelige Regler. Hine Primogenitur-Statuter bleve og
som blotte Huuslove med Lehnshcrrernes Samtykke givne af
de regierende Herrer uden Stændernes Medvirkning, og
kunde saalcdes blot være bindende for Opretternes Descen
denter. Ogsaa erkjcndcs det i det i 1679 indgaaede Odenseer Forlig, at der vare Sporgsmaal om Arvefolgen, font
ikke ved dette bleve afgsorte, men lodes aabne til mindelig
eller retlig Afgsorclse i Fremtiden*). Lmtfcit mener vel,
at den Deling, der forhen med Stændernes Samtykke havde

*) Dette vigtige Aktstykke gik vel kun ud paa at bilagge de S trid ig 
heder, som havde fundet Sted

angaaende SleSvigs F o rlrh n in g ;

men bit dets Hovedbestemmelse var, at alle davarende og tilkom
mende Hertuger af Holsteen af den Oldenborgffe Stamme
forsaavidt de ei havde fraffrevet sig dereS Ret,

vare

siulde,

berettigede

og forpligtede til at tage Slesvig i Lehn af den danffe Krone, saa
var det kun, fordi der i den holsteenffe Arvefelge vare tvivlsomme
Punkter, at der og kunde opstaae T v iv l om,

hvem Forlehningcn

med Slesvig siulde tilfalde. Herunder turde dog ikke, som Wegener
antager I. c. S .

42— 44,

Sporgsmaalet

om

Agnaters F o rtrin

vare indbefattet, da dette maatte vare afgjort ved Forligets
n avn te Hovedbestemmelse,

oven-

men derimod vel det om Linie- eller

Gradarv, maasiee og om Delelighed eller Udelelighed.

79
fundet S te d , som Undtagelse fra den i Privilegierne af 1460
forkyndte G rundsæ tning, blev um ulig ved V algrettens O p 
hævelse, og at Forstefodselsret og L inealarv um iddelbar der
ved blev begrundet. M en om m an end, det F oran forte
uagtet, iovrigt vil lade dette gjelde, faa kan dog den F o ru d 
sætning paa ingen M aad e holde P ro v e, at en fuldstændig
lineal Arvefolge allerede er givet ved Arvegjcnstandens Ude
lelighed. S elv P rom og enitur S tatn tcrn e og de p aa disse
meddeelte Stadfæstelser vidne om, at de indeholde noget N yt,
der forst ved O pretternes B illies E rklæ ringer og Lehnsherrernes Stadfæstelse fik R etsgyldighed. D e t synes derfor,
navnlig efter de B egreber, som havde gjort sig gjeldende ved
ældre Arvestridigheder, antageligt, at de almindelige Arvelove
skulde tjene til R egel, dog mcd den Lem pning, som fulgte
af Udeleligheden, og derefter vilde vel Liniens Nærhed stedse
gjore Udslag blandt Descendenterne, m m n aar den regjerende Linie uddode, vilde det være meest overeensstcmmende
med den almindelig erkjendte borgerlige R et (den romerske*)
at foretrække den, der stod den sidste Besidder nærmest i
G rad , og blandt flere lige nærstaaende den ældste, hvorefter
Arven siden vilde gaae frem i den nedstigende Linie af den,
som den saaledes tilfaldt. D e t m aa herved endnu erindres,
at det under him Forudsæ tning ikke blot vare de forskjellige
Sonderborgske Linier, font efter G rad og Alder m aatte
komme i B etrag tning , men at det G ottorfffe H u u s, hvad
Holsteen angaaer, ogsaa m aatte have K rav derpaa, da det
ikke ved at afstaae de af den S am m e forhen tilkommende
Besiddelse og M edrcgjering, flydende Rettigheder, kunde an 
tages tillige at have givet S lip p aa de Arverettigheder, som
i T idens Lob kunde tilkomme sam m e. Herved vilde det
blandt andet ikke være itbcit V igtighed, at dette H u u s, saa* ) M ed H ensyn til det i ncestforegaaende N ote anførte Indhold af
det Odenseer F orliig, kunde der et være S p ø rg sm a a l om jydsie
Lov som særlig R egel for A rvefølgen i S l e s v ig ; den vilde iøvrigt
i det mindste ikke h ave ført til et bedre R esultat.
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vidt vides, ikke erkjender de Sonderborgffe Liniers Arveret,
fordi der i disse have fundet ujevnbyrdige Wgtcffaber Sted,
der formeentlig ikke ffulde kunne begrunde Arverettigheder i
et tydff fyrsteligt Huns. Jeg vil vel ikke paastaae, at
denne Indsigelse er tilstrækkelig begrundet, men den har dog
ffere anseete Lærere i den tydffe Statsret for sig, og det
er saaledes ikke sandsynligt, at Keiseren af Rusland saa
let vilde give S lip derpaa. Derimod vilde uden Tvivl denne
Monark i almindelig europæisk Interesse, og af billige Hen
syn til Danmark, lade al (dog t sig selv tvivlsom) Fordring
paa Arv i Holsteen falde, naar det kunde tjene til at opret
holde det danske Monarkie i dets Heclhed.
Der kunde endnu opkastes ffere Sporgsmaal angaaende
Arvefolgen t Hertugdommerne, saafremt disse nogensinde
ffulde gaae ud af deres Forbindelse med Danmark. Men
det Foranforte turde være tilstrækkeligt for det jeg vil udlede
af den hele Undcrsogclse. Med Hensyn til disse forffjclligc
Sporgsmaal har jeg iovrigt for det meste ikke yttret nogen
egen bestemt Mening, selv hvor jeg personlig ingen Tvivl
har havt om den retlig begrundede Afgjorelse; kun er jeg
gaaet saa vidt ind i Sagens Udvikling, som jeg fandt det
fornodent for at gjore det indlysende, at der virkelig ere
saadanne Tvivl, at man umulig kunde være sikker paa,
hvorledes de fra den historiffe Rets Standpunkt vilde være
at afgjore. Efter alt dette, i Forbindelse med hvad der
oven er viist angaaende de Delinger af Land og Folk,
hvortil man vilde komme, er det klart, at der vilde opstaae
en uhyre Retsforvirring, dersom de af Familierettighedcr i
Overeensstcmmclse med gamle Vedtægter flydende Arvefordringer skulde lægges til Grund ved Afgjorelsen as denne
Statssag.
Den i en Stat indforte og der rodfæstede Arvefolge er
upaatvivlelig et vigtigt Led af Statsforfatningen og udgjor,
ligesom denne i det Hele, en saa væsentlig Grundstotte for
Retsordenen, at man ikke kan rokke ved den, uden at udsætte
selve Retsordenen for Oplosning. Det vilde vistnok være
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eit overfladisk B etrag tn in g af S am fundsforholdene, dersom
N ogen vilde troe, at fordi Arvefolgen ikke bor antages ind
fort for den regierende F am ilies, men for S ta te n s R oe og
Sikkerheds S k y ld , (efter K an ts bekjendte O rd , at det er
S ta te n , der arver M onarken, og ikke denne der arver
S ta te n ), faa knnde den uden videre afskaffes, n a a r en senere
T id fandt at dette vilde være til dens G av n . J u s t for at
kunne værne om S ta te n s R oe og Sikkerhed bor den i A l
mindelighed overholdes saaledes som den er givet, uden H en
syn til, om den kan synes at være den heldigste eller ikke,
noget, som den h ar tilfælleds med hele S tatsfo rfatn in g en og
med flere andre In d re tn in g e r, der udgjore Hjornestenene for
den bestaaende R etsorden. M en her er ingen fast A rvefolge givet, og der er heller In g e n , som retsgyldige« kan
afgjore de m angfoldige og vanskelige S trid sp u n k ter, hvortil
m an kommer, n aar m an soger Afgjorelsen i lærde Undersogelser over hvad der i længst forsvundne T ider er blevet
kjendt at være ret. D e t er allerede lidet overeensstemmende
med R ets- og S ta ts-B e g re b e r, at Arverettigheder i regie
rende Huse skufle have M a g t til at sonderrive selve S ta ts forbindelserne ; men m an kan her end ikke med T ilforladelig
hed sige, hvilken der er den historiff retlig begrundede A rvefolge i de forffjellige Lande, eller i de Stykker, hvori de
ffulle adskilles; og til en R et, der hverken t sig er klar,
eller ved nogen dertil bemyndiget D om m er kan bringes til
Afgsorelse, kan m an ikke holde sig. D et vilde saaledes kun
være et tom t Skyggebillede af R et, for hvilket Landenes
og Folkenes R et og V elfærd skulde offres.
N a a r alle foranforte F orhold vare blevne note og ro 
lig overveiede, kunde m an ikke andet end komme til den
O verbeviisning, at det omhandlede A rvesporgsm aal ikke lod
sig oplose ad den historisk retlige Undersogelses V et, men at
en m oralff-politiff Nodvendighed m aatte fore til, at den hele
samlede S t a t ogsaa efter den Kongelige M andsstam m es
O p h o r m aatte blive sam m en. I Sæ rdeleshed ffjonner jeg
ikke, at der fra H ertugdom m ernes S id e kttttde være nogen
6
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forstandig G ru nd til ikke at gribe dette ctt este M iddel til at
undgaae Sonderlem m else og Anarkie. N aar m an i det
nmtdste m aa lade det staac sotn uigjendrivelig S attd h ed , at
dctt forrige Gottorfske Attdeel af S lesv ig gaaer i Arv
ut et) Kottgeriget, saa kan I n g e n miskjcnde, at det vvrige
S le sv ig s Adskillelse derfra og Henlæggelse ttttder H ertugdomtnet Holstectt eller en D eel deraf vilde saaledes forstyrre
alle naturlige F orhold, være saa nforenlig med en fttttb
N etstilstattd, at tnan fra ingen S id e kan ville den. D e ri
mod vilde det blive indlysende, at Hertngdommerne ikke kunne
opnaae det, hvori de have sat deres hctcstc politiske G ode,
Vedligeholdelsen af deres indbyrdes Forbindelse, itfccit at
de tillige blive i deres Forbindelse med D a n m a rk ; og hitit
Forbindelse vilde da kunne ordttes paa ett M aad e, der kan
tilfredsstille alle billige O nffcr saavel fra deres som fra
D an tn ark s S id e.
I Overecnsstemmelse med hvad jeg forhen h ar yttrct,
var det ittt'tt ofte, navnlig ogsaa efterat S tæ nderforsam lingertte for 1844 vare stttttede, yttrede Tanke, at oplyste og
alm indelig agtede M æ nd fra de forskjellige S tatsd e lc burde
sammenkaldes for at ovcrvcie vore offentlige F orh old . H er
under burde saavel A rvesporgsm aalet henhore, som og hvad
der ellers kunde være at afgjore for at ordne og befæste
Forholdet mellem H ertugdom m erne indbyrdes og til D a n 
mark p aa ett de gjensidige Berettigelser og sande In te re sser
tilfredsstillende M aad e. D o g burde S a g e n , inden den
forelagdes saadanne M æ n d , forst baade fra den historiffretlige og fra den politiffe S id e været saaledes bearbeitet,
at der havdes et fast G ru nd lag for dens F orh and ling og
Overveielse af de sammenkaldte M æ nd. J e g havde forudsat
at disses V alg skulde gaae ud fra N egjeringen*). M en
n aar den Erkjendelse, hvortil m an ventede at de skulde
komttte, skulde have nogen V æ g t hos Folket, saaledes fom
det havde ffilt sig i strenge M odsæ tninger, niaatte de dyg*) Cft. oven S . 52-53»
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tl'gste og nidkjæresie Talsmænd for de nwd Hinanden staaende
Meninger ikke savnes. Ved Siden deraf maatte ogsaa nogle
Mcrnd ind i Forsamlingen, der ikke horte til de yderste
Modsætninger, og som iovrigt kunde formodes at have god
Kundskab til Forholdene, eller dog at være istand til at sætte
sig tilgavns ind i disse, og derom danne sig en velbegrun
det Dom. Natnrligviis maatte det og vcrre Mcrnd, der
vare i Besiddelse af en saadan almindelig Tillid, at deres
Mening vilde gjelde for noget hos deres Medborgere. En
delig var det fornodent, at Forhandlingerne bleve ledede af
Regjeringsmcend, der noie havde gjennemgransket Sagen i
alle dens Dele, og som uted en oplyst hele Staten omfat
tende Fædrelandskærlighed vilde vide rettelig at vurdere de
sig krydsende Meninger og Interesser mod hinanden. Slige
Mænd vilde det ikke have været vanskeligere at finde blandt
de Regseringsmænd, der havde deres Fodested i Hertngdommerne, citfc blandt dein, der vare fodte i Danmark. Det
vilde ikke feilet, at Forhandlingerne vilde begynde med le
vende Strid, men denne Strid vilde dog lige fra forsi af
saae en anden Vending, end den, der er fort i de forsksellige
Statsdeles Presser og i deres Stænder, og sandsynligviis
vilde gjennem denne Strid Enighed angaaende det Fornodne
have ladet sig tklveiebringe. Enhver vilde sirar fole, at den
for hele Landets Frelse vigtige Opgave, til hvis heldige
Losning han havde at medvirke, krævede rolig og alsidig
Overveielse, og ligesom han derfor selv vilde med Alvor
prove de Meninger, som han hidtil havde hyldet, saaledes
vilde de Urigtigheder, der maatte være blevne tilbage, kunne
opklares i Forsamlingen. De mange grundlose Forudsæt
ninger og overspændte Paasiande, der synes at være satte
med siaaende Bogstaver, nogle i Danmarks, andre i Hcrtngdommernes Presser, vilde saaledes ueppe træde frem eller i
al Fald ikke i lang Tid kunne holde sig t en slig Forsam
ling. Den Udsigt, der ved den hele Foranstaltning blev given
til en veloverveiet Losning af Knuden, vilde og have saaet en
gavnlig Indflydelse paa Medlemmernes Sind, saavelsom paa
6*
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den offentlige Menings Retning. Det er synligt, at Ord
forerne hidtil, tildecls af Frygt for at enhver Jndrommelse
kunde opfattes til Skade for den Mening, fom de forfægte,
ere fra begge Sider gaaedc til det Pbcrftc efter den
gamle Regel, som man la'ggcr Sagforerne i Munden:
Petimus iniqva ut obtineamus æqva; men i cn saadan For
samling vilde man fole, at cn gavnlig Udgang kun vilde
bære at opnaae ved en gjensidig Modtagelighed for det
Sande og Billige i hinandens Grunde og Paastande. Det
er ister Frygt for Modpartiets Ubillighed i Forbindelse med
Usikkerhed om Regjeringens Synsmaader og Hensigter, der
har gjort, at man i Stridens Hede stedse er fra begge
Sider gaaet yderligere i sine Paastande og i sin Bitterhed.
Men hvad der frem for alt maatte give Udsigt til ad denne
Vei at naae Maalct er, at der, stråledes som jeg alt har
bemærket, ikke just vilde behoves en fuldstændig Enighed angaaende de Punkter, hvorom Striden hidtil har dreiet sig,
men at man gjennem cn Erkjendelse, font let vilde vindes,
om Umuligheden af ved historist-retlige Undcrsogelser at
komme til Sikkerhed med Hensyn til adskillige af disse
Sporgsmaal, maatte bringes til at soge en anden Grund
vold for en Ordning af Forholdene, hvorved Staten kan
bevares.
Naar de sammenkaldte Mand vare komne til formtforte Overbeviisning, saa vilde den fra dem af og ved Hjælp
af en offentlig Fremstilling af hele Sagen i dens fulde
Sammenhæng, gaae over i den almindelige Erkjendelse.
Jeg havde derimod ikke tænkt mig, at man stulfcc soge at
faae denne Erkjendelse udtalt ved en Forsamling, der til
dette Oiemced valgtes af Folket. Dette kunde, paa den ene
Side, allerede være misligt, med Hensyn til de Tvivl, der
kunde reise sig om hvor Folket var at finde, saa og om den
særegne Betydning hver enkelt Statsdecl for sig burde have
paa den endelige Beslutning; derhos vilde der i cn saadan
Forsamling, saa stor cn Overeensstemmclse der end maatte
blive out selve Hovedsagen, dog let fremkomme Bevægelse om
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visse Betingelser, som man dertil vilde knytte, og man turde
neppe gjore Regning paa, at en sund og nogenlunde eendragtig Mening derom vilde komme i Stand. Hvor om
hyggelig endog Grcrndserne for en saadan Forsamlings
Virkekreds og Myndighed blcve betegnede, vilde det dog ikke
kunne nndgaacs, at den vilde fole sig som en forfatningsgivende Forsamling, og heraf kunde de farligste Folger ud
vikle sig. Paa den anden Side vilde man feile meget, om
man troede, at en af en saadan Forsamling tagen Beslutning
vilde have en Retskraft, som kunde hidledes af de rene Fornuftbcgreber, hvorved Mange maaskce endnu mene, at al
gjcldende Ret maa grnndføggcs. Det blev dog ikke Folket
selv, men kun noget, som den raadende Magt erkførede at
skulle forestille Folket, hvorfra man fik Samtykket. Dct maatte
jo vare Regeringsmagten, der fastsatte, hvorledes den For
samling, til hvis Beflutning Afgjorelsen betrocdes, skulde
sammenscrttes og valgcs, ligesom det, hvor den offentlige
Ret forandres paa en egentlig revolutionär Maade, er fra
Individer, der selv tilegne sig denne Myndighed, at en saa
dan Forsamlings Indkaldelse og Dannelse gaacr ud. M an
undgaaer ikke den Cirkel, som der maa findes i ethvert
Forsog paa en reen naturretlig Begrundelse af en StatSsorandring, ved at bygge de Valg, hvorved den constitucrende Forsamling dannes, paa den bredeste Grundvold; thi
der vilde dog blive Mange, ja en overvciende Fleerhed af
Folket, der, ffjondt de kunde have langt bedre Skjonsomhcd
. end Mange af de Kaldte, dog udelukkedes paa Grund af
Alder, Kjon og afhangig S tilling, i Henhold til visse i sig
vilkaarlige Regler, som derfor foreskrcves, ligesom der og i
enhver Inddeling af de Kredse, hvori, og de Former, hvor
under Valgstemmerne afgives, er meget aldeles Vilkaarligt,
der kan faae afgjorende Indflydelse paa Udfaldet. Ikke at
tale om, at Erfaring vist har bckrafftct, hvad allerede lidt
Overtankning maatte føre, at det, der udbringes ved For
samlinger, der dannes paa saadan Maade, netop snart viser
sig som uovereensstemmende med den sande Folkevillie. Det
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var derfor ingenlunde mm Mening, at den Ordning af
Arvefolgen, der ffulde holde Staten sammen, ff'ulde faae
sin Berettigelse fra en tilsyneladende formelig Folkebeffutning, men den maatte, bygges paa den indlysende
moralff-politiffe Nodveridighed.
En saadan udgjor og
den sidste og hoieste Grund for den Forpligtelse, at
holde den Retsorden hellig, som har gjort sig gjeldende
i en given Stat, og hvor der i dennevise sig saadanne
Brost, som ikke kunne afhjælpes ad en iselveden bestaaende
Retsorden anviist Vei, saa er det ogkun hiin moralffpolitiffe Nodvendighed, der kan retfærdiggjore det Middel,
der vcrlges. Det var imidlertid vigtigt, at den almindelige
Erkjendelse, hvorved den fundne Arvefolgebestemmelse skulde
gjore sig gjeldende, traadte frem i en saa god Form, som
der efter vore Statsindretninger kunde gives samme; og
denne maatte have været sogt i Stænderne, der vist, deres
ufuldkomne Indretning uagtet, vilde kunne have afgivet et
kraftigt Vidnesbyrd om FolketsMening og Onff'e. Det
var jo og til disse, Regjcringen i 1848 tyede, for at faae
en folkelig Stadfæstelse paa den Valglov, hvorefter en
Rigsforsamling skulde dannes til, dog kun i Forbindelse
med adskillige af Kronen valgte Mænd, at raadslaae om en
nye Forfatning, ligesom og Fleertallet af de Mænd, der
ff'ulde have taget den ved Reffr. af 28de Januar 1848 paa
tænkte Forfatningslov under Overveielse, skulde have været
valgte af Provindsialstænderne.
Da en fælles Arvefolge, efter det Foranforte, var en
til at bevare den danffe Stat for Oplosning og Retloshed
nodvendig Forholdsregel, for hvilken de desuden meget
usikkre Familierettigheder, der vilde træde i Vcien for cit
saadan Ordning, burde vige, saa kunde denne natnrligviis
ikke gjores afhængig af de forskjellige Arveprætendenters
Samtykke. Som Folge heraf knude der heller ikke været
Tale om nogen egentlig Erstatningspligt, men vel kunde de
moralff-politiffe Gnmde, hvorfra den maatte hente sin Bes
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rettigelse, fore til et Slags maadeholden Affindelse for dem,
som derved tabte Forventninger, der ikke vare aldeles
forkastelige.
Men det vilde upaatvivlelig og have været forst'gtigst,
at vinde andre Staters Erkjcndelse for den omhandlede
Forholdsregels Nodvendighed. Dette vilde imidlertid neppe
have havt særdeles Vanskelighed; thi saa meget end den
bevarende Politik den Tid var den herskende, saa vilde dog
de oplyste og kloge Statsmand, som ledede denne Politik,
vistnok, naar Forholdene vare blevne dem noie bckscndte,
have indseet, at den historiske Net (de Negler for Arvefolgen, som skulde udledes af ældre Retsvedtægtcr), deels paa
Grund af sin Uklarhed, deels fordi det vilde kunne fort til
Sonderrivelse af det, der længe var sammenvoxet til et poli
tist' Legeme, ikke klmde være raadende ved denne Leilighed,
men at det netop her var den sande bevarende Politik at
frelse det danske Monarkie for Sondersplittelse og Borger
krig. Stemningen var og i sin Tid hos de Stater, hvorom
her især kunde være Sporgsmaal, saa god som man kunde
onst'e. Det danst'e Folk og den danste Regjering havde
disse Staters Deeltagelse og Agtelse, og de erkjendte, at
den danst'e Stat, st'jondt liden, ikke udgjor noget ganske
»vigtigt Led i det europæiske Samfund. Der er og saavel
i vor Tid, som i de fremfarne Tider, foregaaet saa mange
Forandringer i Staternes offentlige Retstilstand, der uden
al Sammenligning havde været betænkeligere og mindre
. retlig begrundede, nid den, hvorom her blev Sporgsmaal,
men som de ovrige Stater dog havde crkjendt, fordi den
almindelige Fred og Orden vilde rystes ved at nægte denne
Erkjendelse.
Det turde nu være tilstrækkelig beviist, at der ikke i de
forstjcllige Arvebercttigelser indeholdes nogen gyldig Grund,
hvorfor det danste Monarkie ikke endnu efter den Kongelige
Mandsstanuncs Uddoen skulde kunne vedligeholdes i sin
Heelhcd og i en Forbindelse mellem de forskjellige Statsdele,
der grundedes paa den Retstilstand, der indtil Marts 1848
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var gjeldende, mcu dog kunde modtage faadmme ncermere
Bestemmelser, som antydet oven S . 19. Ogsaa har jeg
allerede udtalt den Mening, at de Hindringer vel kunne blive
overvundne, som de 1848 inden og uden sor den danske
Stat fremkomne Bevægelser knnde lægge i Veien for cn
saadan Ordning af Tingene, hvorom jeg iovrigt i det F ol
gende skal yttre mig noget nærmere. Men jeg har tillige
bemærket, hvorledes der under Indvirkningen af den nsalige
Tanke om en snart sorestaaende Skilsmisse har efterhaanden
udviklet sig en saadan indbyrdes Bitterhed, en saadan M is kjenden ikke blot af de gjensidige Rettigheder, men endog af
eget Bedste, at det ikke blot vil være vanskeligt at overvinde
Tvivlen om Muligheden af Forbindelsens Vedvarcnhcd, men at
der endog ere Mange, der ikke ansee det fuldstændige Sam
menhold af alle Statens nærværende Bestanddele for onskeligt.
Disse ere iovrigt meget uenige om, hvilke af disse Dele, der
ved Oplosningen ft'nlde blive ved hverandre. Skjondt jeg
holder mig forvisset om, at det fornemmelig er Tanken om
at det Hele ei knnde blive sammen, hvorfra alle de andre
Meninger, der træde i Veien for den hidtilværende Statsforbindelses Vedligeholdelse, have deres Oprindelse eller dog
have faaet den Næring, der har skudt dem i Vekret, saa
have de nu engang faaet saadan Styrke, at de ikke saa let
ville vige for de Grunde, der ere anforte for Udsigten til
det Heles Sammenhold. Jeg vilde derfor ikke kunne gjore
mig Haab om at opnaae det, der er Oiemedet med disse
Blade, dersom jeg ikke gik ind paa de Forhold, der have
fundet en saadan Opfatning og Bcdommelse, at Forbindel
sens Vedligeholdelse, efter Manges Mening, snarere maatte
skyes end attraaes.
I det jeg nu griber fat herpaa, foler jeg helt vel det
Mislige i den Strid, hvori jeg herved indvikler mig med
Meget, der er blevet almindelig Troesartikel hos de fleste af
mine Medborgere. Men jeg er fuldelig ovcrbeviist om, at
jeg In te t opstiller, der ikke stemmer med Sandhed og Ret,
og at det derhos kun er Anerkjendelsen heraf der kan bane
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93eteit til en taalelig Udgang af de ulykkelige Forhold,
hvori Fædrenelandet er blevet indviklet. Jeg er derfor ikke
uden Haab om at min Fremstilling, om den end fra forst
af vil stode Mange, dog omsider vil trænge igjennem. Jeg
har iovrigt ikke været i liden Forlegenhed med hvad jeg af
det Meget, der er blevet sagt i de Retninger, der ere imod
den hidtilværende Statsforbindelses Vedligeholdelse, skal op
tage og prove, og hvor vidt jeg skal gaae i denne Provelse.
Men jeg har fundet, at jeg med Hensyn til Sagens V ig 
tighed og de dybe Nodder, som en Mængde efter min Overbeviisning urigtige Forestillinger have fleuret, heller «tern ud
sætte mig for, at blive for udforlig, end at lade noget ube
svaret, der maaskee hos Mange har Betydetthed, skjondt det
forekommer mig lidet sigende. Jeg skal iovrigt soge at ind
ordne det Stof, jeg har at gaae i Mode, under visse Hoved
tanker, saavidt muligt med særdeles Hensyn til de Forfattere,
der med fteist Indsigt eller med storst Eftertryk have frem
stillet disse Tanker. Jeg ffal begynde med den vistnok me
get altnindelige Forestillingsmaade, at der i Hertngdommerne
findes et saa rodfæstet Had til den danske Forbindelse, eit
saa haardnakket al Sandhed og Ret trodsende Vedhængen
ved Paastanden om en særskilt Stat, Slesvig-Holsteen, at
der ikke er at tænke paa at bringe dem til Billighed og Forsonlighed, og at saaledes ingen frivillig Anerkjendelse af
deres Forbindelse med Danmark kan ventes, uden i al Fald
under Betingelser, der vilde bringe dette i en nedværdigende
«F dets sunde nationale Udvikling forstyrrende Afhængighed.
Dette staaer uden Tvivl for Mange som en ved Erfaring
umiddelbar givet Sandhed, saa at de endog attsee det for en
Brede at benægte eller kalde det i Tvivl. Men det er kun
fordi de ikke kjettde de Forestillingsmaader og Paastattde, som
indbefattes under Navn af Slesvig-Holsteinisme, uden i den
Overspæitdittg, hvori de ere gaaede ud paa at losrive Hertugdommerne fra Danmark, og man ikke har forsmaaet ttoget
Middel, der kunde fore til dette M aal. De, som have været
indlevede i en Tid, hvori der herskede god Forstaaelse mel-
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lem Danmark og Hertugdommerne, og som have fulgt den
Stemning, der siden efterhaanden har udviklet sig paa dens
forskjellige Trin og mcd provende Iagttagelse af de Aarsager og Anledninger, hvorved den omsider er gaaet over til
en virkelig fiendtlig Tænkemaade, ville finde, at Tvedragten
dog ikke ligger saa dybt enten i Forholdenes egen Beskaf
fenhed eller i de virkelige gjensidige Onsker, endnu mindre i
de sande gjensidige Interesser, at der aldeles intet Haab
kunde være om en forstandig og billig Udjevning. Jeg er
nu i dette Tilfælde, og ffal forsoge om muligt at fore mine
Læsere ind i den Tid, da de Forestillingsmaader, der omsi
der have fjernet Danmark og Hertugdommerne saa meget
fra hinanden, forst dannede sig, og fremstille dem i deres
trinvise Udvikling.
Ved Slutningen af det forrige og Begyndelsen af det
nuvcrrende Aarhundrede herff'ede der uden Tvivl i Hertugdommerne en almindelig Tilfredshed med den Forbindelse,
hvori de stode med Danmarks Det kunde ikke andet end
indlyse, hvor meget disse have vundet ved at de omsider
vare blevne forenede under en fælles Landsherre, og denne
Erkjendelse steg i de Aar, hvori de, medens Krigsluen
rasede i den storstc Deel af Europa, tilligemed de ovrige
under det danske Scepter horende Lande, node en Fred,
der gav Handel, Soefart og Production et forhen ukjendt
Opsving, hvorfor man der, saavelsom her troede iscer
at maatte takke den vise og faste Politik, som udgik fra
Bernstorff, og som den Prinds, der stod i Spidsen af Regjeringen, fuldelig havde tilegnet sig. Skjoudt de forfatningsma'ssige Græudser, der forhen havde bundet Landsher
rens Magt, vare traadtc itb af Kraft, saa mærkedes dog in
tet til nogen vilkaarlig Anvendelse af denne Magt, men Ret
færdighed og Borgerfrihed blomstrede. I Særdeleshed vare
og Hertngdommerne i Besiddelse af en Trykkefrihed, hvor
til der ellers næsten ikke kjendtes paa Europas Fastland.
Der var heller ingen Tanke om at paatrænge Hertug
dommerne danske Love og Indretninger, undtagen hvor
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bet fandtes, at deres Retstilstand derved netop vilde forbe
dres. A l l e n bemærker*), hvorledes Slesvigerne i 1801 og
1807 viste en levende Begeistring for Danmarks S a g ; men
det samme var vistnok ikke mindre Tilfældet i Holsteen, og
det vilde ikke være vanskeligt, derfra at misere Kjcndsgjerninger af storre Bctydcnhed, end dem han udpeger som no
get særdeles for Slesvig. Det forste, der fremkaldte et
Slags Spending, var den ved Fdg. 15de December 1802
paabndne Skat saavcl paa Landeicndomme, som paa Byg
ninger, der svarede til de under 1ste October 1802 for Dan
mark og for Norge paabndne Skatter. Det var imidlertid
dog kun Ridderskabet, som fandt sig derved forulempet. Skjondt
man hverken der eller her just var glad over den nye Skat,
og det heller ikke kunde feite, at den aldeles nye Maaleftok,
der lagdes til Grund for samme, ogsaa maatte give Anled
ning til adskillige Klager i det Enkelte, saa var det dog al
mindelig erkjendt, at de forandrede Forhold krævede nye
Indtægtskilder for Staten, at Hertugdomnierne ikke burde
være frie for Deeltagelse i de forogede Statsbyrder, og at
der heller ikke manglede paa Evne til at bære dem. A lt
dette nægtedes heller ikke fra Ridderskabets Side, men da
Forordningen inden den udkom paa den da sædvanlige Maade
blev Samme meddeelt i Udkast, paaftod det, at det efter dets
Privilegier, tilkom det selv at bedomme Storrelsen af det
Bidrag, som forholdsmæssig kunde falde i dets Lod, efter
at have erholdt de i saa Henseende fornodne Oplysninger,
hvortil foicdes, at det alene kunde blive at fordele efter den
gamle Plougtaxt, og ikke efter den nye Maaleftok, der var
opstillet. Regjeringen fandt sig ikke foranlediget til at gaae
tilbage fra den paatænkte Beslutning, men udtalte derimod i
en Resolution, som blev Ridderskabet meddeelt, at Kongen
havde en ustridig og ubegrændsct Beskatningsret. Denne
Afgjorelse, der foranledigede Præsidenten i det daværende
tydske Cancelli til endnu ferend Forordningen udkom at
*) Dm Sprog og Folke-Eiendommelighed i Slesvig, S . 43, Note.
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söge Entledigelse, baade i denne Egenskab og som GeheimeStatsminister*), gjorde stærkt Indtryk paa Ridderskabet. Det
indkom med Forestilling herimod og begjærte at i al Fald
Sagen maatte undergives Afgjorelse af Landets Domstole,
og da dette blev afslaaet, var der meget Sporgsmaal om at
indbringe Sagen for den tydske Rigsret, hvorved dog kun de
Holsteenffe Medlemmer kunde træde frem; dette blev imid
lertid opgivet. Kort efter blev i Anledning af de med de
betydelige Troppesamlinger og Forsvarsanstalter, som til den
Tid fandtes fornvdne, forbundne Udgifter, him Skat, forsaavidt den angik Landcicndommene, allerede i 1803 og
1806 forhoict hver Gang med 25 Procent, og under den
paafolgende Krig blev denne Landskat forhoict til over det
dobbelte. Der yttrede sig imidlertid, saavidt vides, nu ikke
længer nogen Tanke om at kunne blive fri, men vel af og
til Beklagelser over det Tryk, som de forhoiede Afgifter i
Forbindelse med de ved Krigen standsede Indtægtskilder
medforte. Men da ved Forordningen af 5te Januar 1813
Rigsbankpenge blev indfort, indkom der fra Prælater og Rid
derskab, som og fra flere Corporationer i Hertngdommerne,
eftertrykkelige Forestillinger om Forandring i samme, i
det mindste, forsaavidt den gjorde Sedler, der stode langt
fra den Værd de skulde forestille, til tvunget Betalingsmid
del, og forvandlede den i Solv stiftede Gjeld til Seddelgjcld.
Ved denne Leilighed bleve dog, saavidt erindres, ikke Riddcrskabets Privilegier paaberaabte, i al Fald spillede disse eit
underordnet Rolle; hvorimod Bevæggrundene fornemmelig
henledes fra den Forstyrrelse i de stiftede Retsforhold og den
Ust'kkerhcd i dem, der herefter maatte blive stiftede, som et
Betalingsmiddel af vaklende Værd forte med sig. Hermed
forbandtes derhos den Betragtning, at de ikke, som Debi
torer, kunde, mod deres klare og i de incest bindende Former
udstedte Forskrivninger, benytte sig af den dem tiltænkte Fordeel, at kunne afgjore deres Solvgjeld med Papiir, medens
* ) See Coll. T. for 1802, S . 815.
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de dog vare udsatte for at nmatte modtage dette Betalings
middel af deres Forpagtere og Andre, hvorfra Midlerne
til deres Gjelds Forrentning m. V. skulde komme. Som
bekjendt, blev og Forord »ringen i foranforte Henseende »ne
get snart forandret, hvorimod saavel Bankheftelsen som
Myntfodens Forandring, saa og de»» ved Forordningen
Debitorerne givne Henstand »ned Betaling, vedblev. Efter
at Krigen var ophort og Tanken om Fornyelsen af den
a'ldre Forfatning gjenoplivet ved de Stemninger, der nu
udbredte sig i Europa, og især ved det tydske Forbund, vedbleve Prerlater og Ridderskab c»rd»m længe at gjore Fore
stillinger mod Skatten af 1802 »ned dens Forhoielser, som
og i Særdeleshed »nod Rigsbankheftelsen deels som uover
kommelige, deels som ikke forfatningsmæssig paalagte. De
sogte paa ny o»n at faae Sporgsmaalet sat under Domsto
lenes Afgjorelse, hvilket naturligviis atter blev afstaaet. De
toge derefter deres Tilflugt til indbyrdes Foreninger om ikke
at betale de formeentlig forfatningsstridige Afgifter uden
Tvarigsrnidler, og »aar disse anvendtes, da indbyrdes at
fordele de deraf flydende Udgifter. Forst efter alvorlige og
truende Foreholdelser ophorte de dermed. Imidlertid henstode
Bankrenterne i mange Aar ubetalte og »»inddrevne i de ade
lige Godser. Men dette bidrog ikke lidet til at den Sternnn»g efterhaauden tabte sig, som Ridderskabet havde vundet
for sig, frenl for alt ved deres forste Skridt n»od Rigsbankforordmngcn og ved deres Bestræbelser for at faae Hertugdornlnernes gamle Forfatning »»»»der tidssvarende Foran
dringer fornyet. Saaledes finder man i Kieler Beiträgen
1820 S . 136— 147, at F a l c k , en af de forste Kjæmpere
for Hertugdommernes historiske Berettigelse til en Forfatning,
har »idladt sig meget skarpt saavel om Ridderskabets Forehold
»ned at tilbageholde Bankreilterne, »nedens "andre Dandets
Indbyggere betalte samme, som over Regjeringens Eftergi
venhed i saa He»»sce»lde, hvorirnod jeg ikke erindrer at Nogen
her i Landet paatalte dette. Ornsider bortfaldt, som meldt,
hitn Modstand, dog blev der »ned de tilbagestaaende Bank-
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renter i Hertugdom m erne, hvilke S tatskassen , ved R igsban ten s O vergang til N ationalbank, overtog, givet en ved
P a te n t 26de F eb ru ar 1821 ordnet efter Omstændighederne
vistnok hoist fornoden Henstand ved hvis HjæLp de esters
haanden indkom. I 1823 tabtes og al Udsigt til at sætte
den foranforte P aastand igjennem , da det tyd ske F orb un d,
til hvilket det Holstcenske Ridderskab havde vendt sig, tra g 
tede, at den gamle F orfatn in g , hvorpaa det beraabte sig,
var traadt ud af Virksomhed.
V ed S id e n af de ovennævnte A arsager, der vare indtraadte inden der v ar T ale om S lesvig-H olsteinism e, men
som dog ere blevne ved at virke i den senere T id, var der
og en anden Række af F oranstaltninger fra him forstmcldte
T id, som alm indcligviis i H ertugdom m erne betragtedes mcd
en vis Uvillie; de nem lig, der havde det danste S p ro g s
Udbredelse sammesteds til F o rm aal. D et var dog ikke saa
meget fordi m an i og for sig havde noget mod disse F o r 
anstaltninger, hvis Hensigtsmæssighed m an tildeels erkjendte,
som fordi m an deri saae en Hensigt til at fordanste H ertugdommerne, en M istanke, der især fremkaldtcs derved, at
enkelte Forfattere, p aa hvis Udtalelse m an af særegne G runde
lagde megen V æ gt, havde ndrrykt sig som om det S p ro g ,
der herskede i Kongeriget, havde et naturligt K rav p aa ogsaa
at blive det almindelige i Hertngdom m erne, som dertil horende
Provindser. B lan d t hine F oranstaltninger var der og een,
som syntes ikke lidet stodende, nem lig at alle Em beds B e 
stallinger skulde ndsærdiges t det danste S p ro g . D a det
iovrigt snart viste sig, at R egjeringcn ikke lagde det an p aa
at paatvinge H ertngdom m erne enten danst S p ro g eller der at
indfore danste Love og In d retn in g e r, blot fordi de vare
danste, tabte efterhaanden den M isstem ning sig, der var for
anlediget ved hine F oranstaltninger. I D an m ark v ar der
især hos den yngre V erd at aldeles ingen S y m p ath ie for
den Tanke, som i Begyndelsen antoges at ligge til G rund
for hitte Foranstaltninger.
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Jobrigt bar der til hiin Tid Inte t, der gab Anledning
til særligen at tage Ordet for Slcsbigs og Holsteens ind
byrdes Forbindelse. Begge Hertngdommerne blcve behand
lede fnldkonunen ecns, og selv hine Bestemmelser angaaende
det danske Sprog bare aldeles fcelles for begge Hertngdvmmer. Det bar derfor ikke en Stræben efter at fordanske
S l c s b i g , men en Stra'ben efter at fordanske H e r t u g do m m er n e, hborobcr man besbærede sig, og i det man
erkjendte, at flere af bemeldte Foranstaltninger bilde habe
bceret hensigtsmcessige for den dansktalende Deel af Slesbig,
fandt man den storre Udbidclfe, der bar gibet dem, ikke bel
begrundet*). Der gjordes for Resten og den Tid her i
Landet fjcldcitt nogen Forskjel mellem de to Hertngdonnner;
i daglig Tale, ja ikke fjeldent i Litteraturen, blebe de ind
befattede under det fælles Rabtt Holsteen, ligesom de i
Lobsproget idelig blebe benæbnte font Kongens tydske
Lande eller Probindfer**). Om Slesbig-Holstecn bar den
Tid fjeldent Tale, undtagen hbor der handledes om Indret
ninger, til hbis Betegnelse det horte, f. Ex. det SleSbigHolsteenffe Ridderskab, den S.Hske Bank, S.Hsk Courant,
og fra 180G det S.Hske Cancellie (forhen det tydske). Dog
maa det mærkes, at ligesom enkelte danske Forfattere til
deels i ældre Tider, tildeels og i den heromhandlede, habde
paatalt den Uskik, at endog i de aldeles danske Egne af
Slesbig Retten pleiedcs, og alle borgerlige Forretninger
udfortes i det tydske Sprog, faaledes bleb der i 1815 af en
Unæbnt (Etatsraad Scabenius) udsat Præmier for Afhand
linger om det danske Sprogs S tilling i Slesbig fa abcl i de
forskjellige ældre Tider fom fortiden med Augibelfe af
Midlerne, hborbed det danske Sprog kunde blibe det almin*) See til E r., F a l c k , Kieler Blätter, 2 B ., S . 119— 124.
*•) See til E r., Fdg. 23de Juli 1772 § 2, Cabinets Ordre 18de M arts
1776 i Canc. Skr. 30te f.
Fdg. 23 M a i 1785, § 12.

M.

Lt. C., Fdg. 7de Juni 1784, og

96
delige offentlige Underviisnings-, Forhandlings- og Rettcrgangssprog og saaledes Sondcrjylland igjcn blive en danff
Provinds. Denne Prisopgave vakte, navnlig med Hensyn
til dens sidste Deel, stor Bevægelse i Hertugdommerne, men
Udfaldet gav ingen Anledning til at bestyrke den Foruroli
gelse, som den havde fremkaldt. A f de tre Afhandlinger, der
indkom, var kun een skrevet paa danff, og denne, der havde
vor grnndlcrrde Historiegranffcr, nuværende Conferentsraad,
W e r l a u s til Forfatter, fandtes at fortjene den forste P rä 
mie, hvorhos den anden tilkjendtes Præsten Outzen i Brecklunl ved Bredsted. Men netop hun forste Priisashandling
var yderst maadeholden baade i dens historiffe Paastande,
og i dens Uttringer om hvad der kunde gjores for det
danske Sprog. Skjondt dette vistnok laae den hoitagtede
Forfatter varmt paa Hjerte, ligesom og den stillede Op
gave gik ud paa at hcrvde samme, saa vare de Resultater,
hvortil hans Forskning bragte ham, meget langt fra dem,
der nu opstilles. Saaledes kan det, der i hunt Priksffrift
S . 98— 100 anfores om Sprogtilstauden i Slesvig, saale
des som den fandtes i 1720, ikke forenes med det, der nu
i Almindelighed læres paa den ene Side om den nuvcrrende Sprogtilstand, og paa den anden om den vedvarende
Fortydffning, der siden hint Tid skal have fundet Sted.
Skjondt de Klager, der i hint Tid fortes i Hertugdommerne over visse Love og Regjcrings Foranstaltninger,
ikke just foraarsagede nogen meget udbredt eller vedvarende
Spænding, saa staae de dog i en saadan Forbindelse med
de senere Bevægelser, at jeg har troet i Korthed at burde
udhæve dem. Det vilde fore mig for vidt, om jeg her vilde
indlade mig i en udforlig Undersogelse over det Berettigede
eller Uberettigede i hine Klager; navnlig ffal jeg med Hen
syn til den sidst omhandlede Række af Foranstaltninger ikke
tilfoie nogen videre Uttring. Men hvad de Forhold angaaer, som de ovenanforte Love om Skatte- og Pengevæsenet
fremkaldte, ffal jeg dog antyde de Synsmaader, hvorfra

jeg finder, at disse for den rigtigere Opfatning af de senere
Bevægelser yderst vigtige Forhold billig bor bedommes.
Regjeringen havde uden Tvivl ovcrveiende Grunde for
sig, da den i 1802 besternte sig til at inddrage de adelige
Godser under den nye Skat, som da fandtes forrroden, uden
at overlade det til selve Ridderskabet at domme om Stortelfcrt af det Bidrag, der efter et rigtigt Forhold kunde
falde paa disse Godser, der og for er: stor Deel nu vare i
Andres Eie. Den ældre Forfatning, som vilde have hjem
let saadart Selvbeskatning, var for • lamge siden geniet til
Grunde og kunde alene siges endnu at have cn Art af T il
værelse gjennem Ridderskabet; men at indromme dette en
Selvbeskatning, paa en Tid da Kongen havde en forfat
ningsmæssig uindskrænket Beskatningsret over sine Riger,
og denne og maatte anvendes med Hensyn til de ovrige
Undersaatter i Hertugdommerne, der savnede ethvert forfat
ningsmæssigt Organ, vilde have været at udsætte alle disse
for Uret. Regjeringen havde og ved de samtidige For
ordninger for Kongerigerne af 1ste Octbr. 1802 inddra
get de forhen skattefrie Jorder under den derved paabndne
Skat og derved lagt en Fortolkning af denne Skattefrihed til
Grund, font har været meget folgerig. Skjondt Forhol
dene tut vare temmelig forskjellige i Kongerigerne og i Her
tugdømmerne, saa vilde det dog have gjort et synderligt
Indtryk, om Regjeringen i disse havde holdt fast ved P ri
vilegierne, medens den i Kongerigerne var gaaet ud fra en
fri Forklaring over de Bestemmelser, der, tildeels og i P ri
vilegiers Form, havde hjemlet hiin Frihed. Men, i det man
efter mit Skjon bor bifalde den faste Holdning, Regjeringen
udviste mod Ridderskabets Fordringer, saa kan man dog,
uaar man sætter sig paa dets Standpunkt, ikke billig for
tænke det i, at det gjerne vilde holde over et Privilegium,
som aldrig i nogen bestemt Form var ophævet, men som
snarere kunde siges indtil den Tid at have nydt en vedva
rende Anerkjendelse. Regjeringen havde nemlig med Und
tagelse af den i 1762 ogsaa paa de adelige Godser i Slesvig
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(men ikke t Holsteen, hvor te ten T it henherte un ter
begge Holsteenffe Hertugers fcelles Regjering) m tfertc Kop
skat, taget sig iagt for alt, hvat ter lu n te anse es at
vare nnot Privilegierne, hvilke og havte vundet cn nye
Bestyrkelse vet Betingelserne i te Adkomster, hvorvet Kon
gen af D anm ark havte erhvervet ten Storfyrstelige Antcel
a f Holsteen*); og naar Ritterskabet vet enkelte Leiligheder
havte besvaret sig over cn eller emten ny Afgift, ter iovrigt stet se var ubetytelig eller tem porar, havde Regjeringen
paaberaabt sig faregne Grunde, hvorfor saadan Afgift et
kunde indbefattes un ter Privilegierne, men aldrig antydet,
at disse havde tabt deres K raft. Forst nu lagdes cn ny
og vedvarende Afgift paa te faste Eiendomme og deriblandt
ogsaa te adelige Godser, og derhos tilegnede Kongen sig
udtrykkelig eit uindskranket Beskatningsret. N aar det erin
dres, m et hvilket Eftertryk m an ogsaa her har fremstillet
Beskatningsretten i Regentens Haand font uforenelig met
Frihed og Sikkerhed, kan m an ikke undre sig over, at P ræ 
later og Ridderskab ugjerne underkastede sig flig Beskatning.
D et blev og sagt, og vel ikke uden al G rund, at ten for
dem faa vigtige Adgang til Laan i deres Godser fra H am 
burg og andre Steder i Udlandet blev svækket ved hun for
forste G ang af Regjeringen udtalte og i omfattende G rad
benyttede uindskrænkede Beskatningsret. V el er der, naar
S ag en betragtes fra et almindeligt Synspunkt, stor Forskjel
paa en alle Statsborgerne tilkommende M edvirkning til
Beskatningen og en farlig Ret for cn enkelt Klasse til at
raade over hvad de ville yde. J e g antager derfor og, at
hoiere Statshensyn forbode Regjeringen fremdeles at erkjende
hun Forret, ligesom der hverken efter den davarende euro
pæiske Tilstand eller efter Forholdet til D anm ark og Norge
kunde vare Tale om at forandre den til en almindelig
*) Provisorischer T ra c ta t n / 22 A pril 1767 A rt. X V I; definitiv V ertrag
19.bl J ? . aL 1773

1ste J u n i

A rt. VII.
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statsborgerlig Ret. Det var og naturligt, at de ikke kunde
finde nogen almindelig Stemning for deres Klage hos deres
Medborgere; men derfor kan man dog ikke billig gjore dem
en Brode af, at de saa lange det lod sig gjore holdt over
den Ret, som de meente at have. Det maa erindres, at det
et var Skattefrihed men Selvbeskatning de attraacde, og vel
kunde Regjeringen have god Aarsag til at frygte for, at
denne vilde fore, om ei til Skattefrihed, saa dog til
Skattelettelse, men der forelaae Inte t, som beviste, at hvad
de havde erkläret om deres Redebonhed til at bare deres
forholdsmassige Andeel af de nye Bidrag, fom Statsfornodenheden kravede, ikke var alvorlig meent*).
Det er narmest for at bidrage til en billig Bedommelse af det, der udgjor det forste Led af de gjensidige
Anker mellem Danmark og Hcrtugdommerne, at jeg her
har indladt mig paa Fdg. 15de Decbr. 1802. Men jeg
kan dog ikke undlade i Forbigaaende at gjore mine Lasere
opmarksomme paa, at den i Forbindelse med de mange
senere, der slutte sig til samme, og med den Forandring af det
danske Skattcvasen, der begyndte med Forordningen af 1ste
October naftforhen, og som fidelt under Omvaltningerne i
Pengcvafenet deraf endvidere har udviklet sig, har bevirket
eu storre Lighed i Danmarks og Hertngdommernes Bidrag
til de falles Byrder, og at der, efter at ogsaa Toldsatserne
ere komne hverandre narmere, hvortil Veien blev banet ved
Ophavelsen af de mangfoldige Toldprivilegier, er, naar alt
veies mod hinanden, fremkommet et meget billigt Forhold
mellem disse Statsdcles Afgiftsvasen. Jeg vil komme til i
det Folgende at rore noget narmere ved dette M m ne; her
har jeg kun henpeget paa samme som et Erempel paa det
Grundlose i den Paastand, at Regjeringen i vor Levealder
' ) D e t oven S . 39 A n fo rte , viser hvorledes en D e p u tere t as B o rg e r
standen, hvis N a v n siden er blevet indsirevet i de F r i- og D a n ffsindedes surste R eelle, i de Slesvigske Stcenderö forste F o rs am lin g
erkjendte, a t R idderffabet havde g jo rt sig h e it fo rtje n t a f Landets
R ettig hed er ved a t forfcrgte fine P riv ile g ie r.
7'
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skulde have begunstiget Hcrtugdom m erne p a a D anm arks
Bekostning. O gsaa m aa jeg endnu benytte Leiligheden til
at bringe i E rind rin g, hvorledes det, der her er anfort om
F orordningen af 1ste October 1802, vidner om det U grun
dede i en Anke, som m an i den senere T id stia ofte har
sort over cn fra 1799 tilbageskridende Aand i de Love, som
vedkom de indbyrdes F orhold mellem de forskjellige E tasser
af Landbrugere.
S a a kort det end varede, at Rigsbanksedlerne bleve et
lovhjemlet B etalingsm iddel i Hertugdom m erne, saa har
dog denne Forholdsregel saavelsom den hele Banksag havt
en saa overvættes Indflydelse p aa alt hvad der er kommet
D an m ark og Hcrtugdom merne mellem, at jeg ikke kan und
lade at sremforc, hvad jeg finder meest fornodent til at be
rigtige de vrange Forestillinger, der fra begge S id er have
g jort sig gjceldende i dette Anliggende.
D e t var vistnok cn uheldig F orholdsregel, da N egjeringen vilde i H ertugdom m erne, hvor hidtil kun S o lv havde
været det lovhjemlede B etalingsm iddel, indfore de nye P e n gerepræsentativer, der skulde træde i S tedet for de i K onge
rigerne gjcldende næsten til fuldkomment Uværd nedsjunkne
Eonrantscdler, uden at m an ventede eller fornuftigviis kunde
vente, at hine nye S ed ler i deres forste D age vilde faae
den rette og faste B æ rdie, som de skulde forestille. M en
det var cn Feiltagclse, n aar m an i Hcrtugdom merne antog,
at denne Forholdsregel var valgt i D anm arks eensidige
In teresse med Tilsidesættelse af Hensyn til H ertugdom m ernes
T a rv . E i alene var en saadan P artiffhed langt saavel fra
Kongen som fra de M æ nd , der ved denne Leilighed vare
h an s R aadgivere, men det er mig og historisk fuldkomment
bekjendt, at hiin F orholdsregel gik ud fra cn O p fatnin g af
Forholdene, hvorefter den og vilde være ovcrænsstemmende
med H ertugdom m erncs Bedste, medens jeg d)g anseer det
for afgjort, at den udfaldt til Skade for aLe L andsdele.
O m trent midt i Septem ber 1812 blev jeg kald-t til F in a n ts -
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M inisteren*), der gjorde mig den W rc, at forlange mine
Tanker over de Grundsætninger, hvorefter Gjeldsforholdene
i Danmark kunde være at ordne under en besluttet In d d ra
gelse af Conrantsedlerne i et til deres ringe Omlobsværdie
svarende Forhold. For at sætte mig ind i S ag en mcddeelte
han mig Grundtrækkene af den hele nye P la n for M onar
kiets Pengevæsen, og jeg blev derved blandt andet bekjendt
mcd den Tankegang, der havde bragt ham til at finde Hertngdommernes Indlemmelse i Seddelomlobet tilraadelig.
Vistnok var det hans M ening, at de nye Sedlers Værd
vilde ftyrkes ved at de og bleve det lovhjemlede B etalin gs
middel i Hertugdommerne, de D ele af Staten, hvis Credit
da var storst. M en han antog tillige, at Grundeierne i
Hertngdommerne vare saa lidende under det M isforhold, som
Krigens Tryk og navnlig de faldne Productpriser havde
fremkaldt mellem deres Indtægter og de dem paahvilendc
Afgifter, Renter m. v., at de ikke længer vilde være istand
' ) J e g har nu saa meget mindre G ru nd til at lægge S k j u l paa eu
Omstændighed, der kunde give det V idnesb yrd, jeg herved aflægger,
forøget V æ gt, som det dog har været almindelig bekjendt, at jeg
har havt D e e l i Fdg. 5te J a n u a r 1 8 1 3 , men m a n stundom har
ha v t en urigtig Forestilling om denne m in DeeltagelseS O m f a n g .
D e t var ene og alene over den ovennævnte Gjenstand m in B e 
tænkning blev æstet. J e g var og den Tid for lidet inde i B a n k og P en giv æ sen , (der og laae ganste uden for min daværende E m 
bedsstilling som A ssessor i Hoiefteret), til at der kunde blive
S p ø r g s m a a l om min M e n in g desangaaende.
M i n Deeltagelse
blev og ikke lidet indstrænket ved en la ngvarig S y g d o m , hvori jeg
faldt ganste kort efter hiin Tid, dog ester at jeg først havde afgivet
Betænkning angaaende de vigtigste S p ø r g S m a a l , der vilde opstaae
ved den i d'anst C ou rant stiftede G jelds O v e r g a n g til R ig sb an k 
penge. T e n endelige R edaction m aatte derfor og overdrages til en
anden Rrts kyndig. M ed H ensyn til de private G jeldssorhold blev
m in M en in g i det Væsentlige fulgt, hvorimod S t a t s g je ld e n blev
behandlet efter andre og for Creditorerne i danfl C o u r a n t sordeelagtigere R e gle r end jeg havde foreflaaet. ( S e e E n n o m i« 1 B .
S . 4 29 -4 32 ).
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til at bære disse Byrder, naar der ikke blev tilstaaet dem
en Lempning i Betalingsmidlet.
Dog vilde denne Be
tragtning ikke have verret ham nok til at anbefale et saa
misligt Middel, som en lovbestemt Forandring i de stiftede
Gjeldsforhold, naar ikke en særdeles Omstændighed var
kommet til, der, ester hans Mening, gjorde en saadan For
holdsregel til en bydende Nodvendighed. Finantserne havde
nemlig under Krigen havt en meget betydende Hjælpekilde i
de paa Sl.-Hst. Courant lydende Repræsentativer, som de,
under sorskjellige Benævnelser, havde sat i Omlob (alene i
Skatkammerbeviser
Millioner Sl.-Hst. C.), og hvilke,
ffjondt de ikke udgjorde noget lovhjemlet Betalingsmiddel
uden i og fra de offentlige Kasser, dog i flere Aar lode sig
anbringe til den fulde Bærdie, hvorpaa de lode. Men om
sider tabte og de, som Folge af den tiltagende Mængde, deres
Tillid, og i Midten af 1812 faldt de saa betydeligt i
Bærdie, at der ikke kunde tænkes paa længere at benytte
dette Hjælpemiddel. Fra de Embedsmænd, Leverandeurer
og Andre, som bleve betalte med slige Repræsentativer,
fortes der nu stærke Klager over det dermed forbundne
Tab. Men ikke alene var hiin Hjælpekilde stoppet, men
Finantserne maatte og gjore Regning paa, at, saalænge
bemeldte Papirer vedbleve at staae lavt, vilde de være det
eneste Betalingsmiddel, der indkom i de Kongelige Kasser,
og disse vilde saaledes næsten ganske blive blottede for
alle Midler til at udrede de Betalinger, der ei kunde afgjores med Sedler, hvilke iovrigt, naar Solv aldeles manglede,
vilde synke endnu dybere. Det vilde saaledes i alle Tilfælde
have været nodvendigt, at betage hine Papirer den Egenffab, at knnne benyttes ved Betalinger til de Kongelige
Kasser, saa at Betalinger til Samme alene kunde ydes
med Solv. Men foruden at dette vilde have indeholdt en
aabenbar Uret mod Ihændehaverne, var det og FinantsMinisterens Overbeviisning, at Hertugdommerne, hvis for
rige Velstand var blevet saa stærkt udtomt under Krigen,
ikke, efterat de mange Millioner Repræsentativer vare
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forsvundne af Omlobet, vilde kunne gjore Udveie til at be
stride de daglige Oniscrtninger med Solv, og at navnlig Eiendomsmcrndene i Mcrngde vilde blive odelagte ved at skulle
skaffe Solv til deres Renter, Skatter o. s. v. Han antog
derfor, at det under de scerlige Omstamdigheder, der ikke
tillode, at gjore Enhver hans fulde Net, vilde veere mindre
Uret at lempe de indgaaede Forpligtelser ved at indfore et
Betalingsmiddel, der forst i Tiden vilde kunne komme til
fuld Vcrrdie, end at kaste hele Byrden paa Skyldnerne.
Ved alt dette gik han ud fra den Forudsætning, at det nye
Betalingsmiddel, under den Rettelse, som Solvvcrrdisystemet
vilde give samme med Hensyn til de vigtigere Betalinger,
ikke vilde kunne komme til at staae meget dybt under det,
samme ffulde vcrre, og at det om ikke saa meget lang Tid
vilde komme op til sin fulde Vcrrdie. Ligesom han kun i
denne Forudscrtning antog, at Forandringen vilde lade sig
gjennemfore uden overvciende Ulemper for hine Landsdele,
saaledes vilde den og have formindsket den finansielle Forle
genhed, som fulgte af at savne enhver Jndtcrgt i rede Solv*).
Den crdle Minister folte iovrigt saa dybt som Nogen alt det
Mislige ved flige lovgivende Indgreb i de engang stiftede
Retsforhold, men han antog den Vei, han betegnede, som
den, der frembod storst Udsigt til Frelse.
Det var saaledes ingenlunde i den Tanke at opoffre
Hertugdommernes Tarv for Kongerigernes, at Seddelomlobet til dem blev udvidet, men denne Forholdsregel fremgik
af en alvorlig Overveielsc af hvad der var fcrlles Tarv, og
det blev mig under him Udvikling heel klart, hvorledes
S c h i m m e l m a n n bar alle Statens Dele, Danmark,
Norge og Hertugdommerue, med lige Kjcrrlighed i sit Hjerte.
Men Tingenes Gang blev i mange Maader en anden end
han havde ventet. For en stor Deel laae Aarsagen dertil i
*) De oven anførte
474—475,

men
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et faa

Form aal var fornødent.

findes antydede i Eunomia 1 B . S .
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de Begivenheder, der i hoieste Maade forvcerrede Statens
politiffe S tilling, medens han havde gjort sig Haab om dens
Forbedring. De, som have oplevet den Tid, ville erindre
sig, og Andre ville let kunne begribe, hvorledes de under
uheldige Omstændigheder skabte Sedlers Værd pludselig tog
en Vending til det Værre, da man i Foraarct 1813 fik det
Budskab, at der ei var at tænke paa Fred uden ved Norges
Afstaaelse*). Men om der ikke selv uden hine Begivenhedervilde have modt for store Hindringer for Gjenncmforelsen af
den omhandlede Forholdsregel, anseer jeg for meget tvivl
somt. Det synes i det mindste, at Finantsministcren ikke
ganffe rigtig havde opfattet enten Tilstanden i Hertugdom
merne eller den herskende Tænkcmaade. Det viste sig nem
lig unægteligen, at selv de Klasser, der ffulde finde Lettelse
ved det nye Betalingsmiddel, hellere vilde blive ved de
paa dem og deres Eiendomme hvilende Forpligtelser, saavel
til Staten som til deres private Creditorer, end tage imod
de« dem tiltænkte Lempelse. Det sees og, at Hertugdommernes Beboere, efter Solvets Gjenindforelse, og uagtet den
store Afgang, Omlobseapitalcn leed ved de Millioner Repræ
sentativer, der traadte ud af Omlobet, dog nogenlunde kunde
gjore Udvei til de dem paaliggende Betalinger, og efter nogle
Aar igjen kom til gode Kræfter. Saasnart det erfaredes,
i hvilken Grad Forholdene i Hertugdommcrnc vare i Veien
for Seddelomlobets Gjennemforelse sammesteds, var saavel
Kongen som Finants-Ministeren, og alle, der havde med
Sagen at gjore, redebonne til derfra at gaae tilbage, ndcn
at der efter at man var kommet til denne Erkjendelse var
nogen Vaklen eller Tvivl desanzaaende. Der vare vel og
ellers meget Faa, som fandt sig befoiede til at misbillige
dette Tilbageffridt; det blev almindelig erkjendt, at den paatænktc Udvidelse af Rigsbankfedlcr til Hertugdommerne var
uholdbar, og at man kun gjorde Sagen værre ved at tove
med at trække denne Forholdsregel tilbage.
Det gjorte
* ) See s. Skr. 1 B . S . 479— 481.
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Forsog beholdt flere skadelige Eftervirkninger for Hertugdommerne; men det havde uden Tvivl og verret til Skade for
Danmark. Foruden at det maaskee allerede fra forst af
havde havt en skadelig Indvirkning paa Rigsbankscdlernes
Eours, blev nu den hele for Omlobet i Danmark, Norge
og Hertugdommerne beregnede Seddclmasse storstedcels ind
skrænket til Omlob i Danmark, hvilket naturligviis, uagtet
den paa Grundeiendommene i Hertugdommerne lagte For
pligtelse til at bidrage til Sedlernes Losning vedblev, dog
maattc have Indflydelse paa den oicblikkelige Vcrrdie. Rigsbanksedlcrncs Jndforclse i Hertugdommerne kan saaledes
hverken efter dens Hensigt eller efter dens Virkning betrag
tes som en til Danmarks strrlige Fordeel og til Hcrtugdommernes Skade foretagen Handling, men var en i lige Hen
syn til alle Statsdeles Vel, og det ikke uden alvorlig Provelse af den fælles Regjering valgt Forholdsregel, der dog
udfaldt til Skade for alle. Den kan saaledes aldeles ikke komme
i Betragtning, hvor der sporges om de forskscllige Statsde
les Mellemværende, men i den Iver, hvormed man i Hertugdommerne arbcidede paa at holde sig fri for Seddelomlobet, var der dog heller ikke noget, som man herfra med
Billighed kan bebreide dem.
De Klager, som senere bleve saa lydelige over Bankindretningens ovrige Folgcr for Hertugdommerne, vare til
hun Tid langt fra ikke saa levende, som de siden bleve,
da de mere traadte frem, ligesom de endog tildecls have
dreict sig om senere Love og Foranstaltninger, medens un
og Indretningens nærmeste Folger, som fra forst af frem
bragte saa stærk Bevægelse, vare forsvundne. Imidlertid lod
allerede den Tid den Mening sig hore, at Hertugdommerne
ved Bankheftelserne vare blevne bebyrdede i en nforholosmæssig Grad, ligesom man og fandt, at den alle faste
Eiendomme ved Lov paalagte og med Fortrinsret for al
anden lovlig Pantegseld forbundne Capitalgjeld allerede {
sin Natur indeholdt et for Crediten skadeligt Indgreb i
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Ejendom sretten*). Fornden at nu Besværingerne over H ertngdom m ernes Overbebyrd else ved Bankheftclserne forst ret
ere komne til O rde ester den T id, hvorom her egentlig er
S p o rg sm a a l, staae de og i saadan Forbindelse med dem, der
have egentlige S katter og Afgifter til G jenstand, at der i
det Folgende vil blive beqvemmere Leilighed til kortelig at
rore ved denne G jenstand, uden dog at indlade mig paa
dens udforlige B ehandling.
O ver den forandrede M yntfod blev der og allerede
klaget, men den G an g bekymrede m an sig dog ikke meget
herom , blandt andet fordi den næsten ingen praktisk V irk
ning viste. F r a det O ieblik af nem lig, at Solvm ynten
igjcn blev det eneste lovhjemlede B etalingsm iddel, (og ind
til dette var opnaaet, var M yntfoden en alt for underord
net G jenstand), var der saa godt som intet andet end de
forhen gjeldende Penge tilstede, som dertil kunde bruges. A n
ordningerne bleve og ganst'e beregnede herpaa, thi alle deri
bestemte Pengestorrelser bleve saaledes satte i R igsbankpenge, at de gik op i hele eller halve Courantskillinger,
uagtet dette ei lod sig gjore ude« ved at augive dem
som B roker af Rigsbankskillingen, (een eller flere femte
D ele). I den senere T id bleve Klagerne derimod le
vende, og det især efter at S tæ ndernes Andragende om dens
Afstaffelse var blevet afslaaet, og derimod et M iddel til at
gjore alle B etalinger i R igsbankpenge mulige (Jndferclsen
af S m aam y n ter paa femte D ele af Rigsbankst'illingen, sextende D ele af Courantskillingen; see F d g . 2lide J u n i 1840
8 1) blev brugt, som kun forogede Uvillien. Hvad nu denne
O g s a a her viste denne ForcstillingSmaade sig idelig strar r te r at
Fdg. 5te J a n u a r 181 3 var udkommet. D e t var saa godt som
undgaaet endog de Retslcrrdes Opmcerksomhed, at det horer til
enhver Ejendomsskats nodvendige Vcrsen, og ligeledes laae som en
bestemt Forudsætning i flere A nordninger, at den gaaer forad foralle private Fordringer uden H ensyn til den Creditorerne tilsagte
P r io r itet. S e e E u n o m ia 1 B . S . 5 8 4 — 5 8 6 ; jnfr. Hacndbvg
over den danske og norske Lovkyndighed 6 B . S . 2 6 0 ff.
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Anke angaaer, da er det vist nok, at m an har gjort meget
for meget Vcrsen af de Uleiligheder, som Rigsbcmkbcrcgningen medforte, men det er dog indlysende, at disse ikke vare
ganffe ubetydelige; og jeg kan ikke andet end finde det n a
turligt, at m an overvurderede disse. P a a den ene S id e
maatte de forhadte Erindringer, som knyttede sig til hele
R igsbanksagen, her ikke vcrre uden V irk n in g; og paa den
anden kunde m an ikke scrtte sig ind i de hoiere S tatsh cn syn ,
hvorfor de burde bcrre hine Uleiligheder, og m an saae der
for heri, maaskee mere end i noget andet, en fast Attraae
efter at fordanske H ertugdomm erne*). D e t turde iovrigt vcrre.

*) I E u n c m i a 1 B . S . 4 0 2 — 411 findes den G r u n d t a n k e udviklet,
som S c h i m m e l m a n n f o r b a n d t med den ny e M y n t f o d , ligesom jeg
og der u d forlig h a r y tt r e t m in M e n i n g o v er s a m m e med H en sy n
s a a v e l til den s Vcrsen som dens F o lg e r . V e d S i d e n a f den a l
m in d elig e Foru d scrtn in g om en v a r i g F o r a n d r i n g , som sinlde vcrre
f o r e g a a e t i F o rh o ld et m e lle m de crdle M e t a l l e r og de Liv ets F o r n e den h eder og B eq v e m m e lig h ed e r, som d erfo r kunne anskaffes, v a r
der en an d e n m ere praktisk G r u n d , h v o r f o r L o v g iv eren ved a t f r i 
ta g e H e r tu g d e m m e r n e fo r det ved F d g . 5 te J a n u a r 1 8 1 3 p a a b u d n e
S e d d c lo m lo b dog holdt p a a R i g s b a n k b e r e g n in g e n , hvilket, som m a n
m e g e t vel indsaae, vilde m edfore en D e e l Uleiligheder og B esvcrr in g e r . D e t fan d tes n em lig , a t det ved C o u r a u t m y n t e n S G j e n i n d forelfe vilde blive vansteligere a t holde o v er P a t e n t e t a f 5 J a n u a r
1 8 1 3 , h v o r e f te r de reglem enterede G a g e r o g saa i H e r tu g d o m m e r n e
sinlde g a a e over f r a C o u r a n t til R ig s b a n k p e n g e med et lige B e 
lo b , dog forst ved forefaldende V a c a n c e r . E i alene vilde d ette,
n a a r det havde ladet sig g je n n e m s o r e (hvilket vilde have vcrret
g jo r l ig t, h v is den oven p a a p e g e d e F o r u d sc rtn in g havde holdt P r o v e )
h a v e vceret til en betydelig B esp arelse, h v o r til den K o n g elige K a s s e
den T id heiligen m a a tt e an s ees trcrngende, m e n det fa n d te s og
f o r n o d e n t til a t afvcrrge stodende A n o m a l i e r , der Iscrr bleve f r e m 
træ d end e ved M i li tæ r e s F o rlæ g g else f r a D a n m a r k til H e r t u g d o m 
m e r n e , og o m ve n d t. D e n n e B e v æ g g r u n d , h v is historisie R ig tig h e d
er m ig bekjendt a f den D e e l, jeg h av d e i den u n d e r 13de O c t b r .
1 8 1 3 f o r H e r tu g d e m m e r n e og u n d e r 19de s. M . f o r D a n m a r k u d 
kom ne F d g ., tab te e s te r h a a n d e n sin B e t y d n i n g , da det u n d e r F o r -
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at den af begge de danske S tæ nderforsam linger t 1844
foreslaaede In d d e lin g af R igsbankdaleren i 60, 30, eller 120
S killing , vilde, hvis den i Tide var blevet foretaget, have
forebygget de fleste K lager, i det mindste vilde de vigtigste
G runde for samme have været fjernede. M en saafrcm r der
ikke blev andet i V eien for at gjcnoprette den gode F o r staaelse, vilde in mi itu vist ikke have noget imod, at H ertug
dommerne beholdt deres gamle og i Virkeligheden ikke op
hævede M yntfod, der er dem den beqvcmmeste, baade fordi
den er den tilvante, og fordi den stemmer med den, som
gjelder i det U dland, hvormed de have den mecst levende
Berorelse. D e t var vistnok ikke lidet hemmende for S a m qvemmet mellem H ertugdom m erne og D anm ark, da forhen
deres P enge stode i et indbyrdes F orh old , der var underka
stet idelige F oran drin ger. M en nu er det dog en meget let
R egning, som de gjensidig behove for i S am h an del at sætte sig
ud fra hinanden. K un ved Skillingsberegninger og S k illin g s
betalinger kan det volde nogen Besværlighed, men de fore
falde sjelden ndcnpaa Grændsen, og forsaavidt er egentlig
Rigsbankberegningen ikke blevet in d fo rt; thi i det sydlige
og vestlige J y lla n d er C ourantberegningen vedblevet længe saa
godt som udelukkende, men siden tilligemed R igsbankbereg
ningen. J e g vilde endog med Hensyn til D an m ark holde
det for meget bedre, at hiin Landsdeel, indtil Forholdene
udvikle sig saaledes, at der foltes en T ra n g til en nærmere
T ilslutning, som maaskee kunde gaae uden for Fæ drelandets
G rændser, beholdt sin tilvante M yntfod og Pengeberegning,
end at m an sogtc at lette Rigsbankpengenes Benyttelse i
Hertugdom merne ved det som forommeldt af S tæ nderne foreslaaede M iddel. D ette vilde dog p aa den ene S id e , som
holdene Udvikling blev fornødent, at omregulere de fleste G a g e r .
D e r var den Tid, saavidt jeg bemcrrkcde, ikke T a le om at m an
for det blotte Eenbedsbegrebs S k y ld flulde pa atvin ge H e r tu g 
dømmerne en forandret B e r e g n in g , der var dem ubeqvem og
ubehagelig.
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udviklet under F orhandlingerne, medfore ikke ganske faa
Uleiligheder i D an m ark , og p aa den anden vilde den dog
ei v are tilfredsstillende i H crtugdom m erne. E ndnu mindre
kunde jeg onfke C ourantens Gjenindforclse i D anm ark, der
i 1838 blev bragt i F orslag i de Roeskildske S ta n d e r; thi
dette vilde, som jeg under F orhandlingerne desangaaende
udviklede, ( S t . T . 1 R . S . 677— 6 81 ), nu m an engang
havde forladt den, medfore endnu storre Ulemper. D o g er
det ikke min M enin g, at disse, endnu m indre at de med
det forstomtalte F orslag forbundne Uleiligheder vare af den
Betydenhed, at jeg vilde vare imod at m an underkastede sig
disse, hvis der ikke gaves noget andet M iddel til at skaffe
hiint ulyksalige Tvistens W ble ud af V erden. M en medens
det forekommer m ig, at den paaberaabte Vigtighed af M y n teenhed i den Anvendelse, hvorom her er S p o rg sm a a l, ikke
er stort andet end en Talem aade, holder jeg og for, at det,
med Hensyn til det indbyrdes gode F orhold, er lidet onskeligt, at m an enten p aa den ene eller ben anden S id e eller
endog fra begge S id er ferner et sig en T idlang daglig
fornyende S to f til at sukke over om det endog kun er fm aa
Uleiligheder, som m an m aa lide for de andre Landsdeles
S k y ld , medens m an dog ikke der vilde erkjende, at der var
bragt S am m e noget Offer, men tvertimod meget hellere vilde
beholde den tilvante T ingenes O rden, hvorved m an fandt
sig bedst, uden enten at besvare de andre eller at besvares
af dem.
J o v rig t er det i de O plysninger, som i 1846 bleve
meddeclte de Slesvigske S ta n d e r i Anledning af deres i
1844 indgivne Andragende om Adskillelse mellem D an m ark s
og Hertngdom m ernes F inantser, bem arket, at da N igsbankpengenes M yntfod er svarende til Speciesfoden, var den
ikke ny for Hertugdvm merne i 1813*). D ette er vistnok
meget rigtigt. M en om m an end ikke til M yntfoden vil
regne det F orhold, hvori en vis V a g t reent S o lv (M arken
*) Ständezeitilng

IsteS

B eilageheft S .

580.
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fim ) staaer til de ringere M yntsorter, faa blev samme dog
i al F ald forandret med Hensyn til det, der var den egent
lige O m lo b s-M y n t (C o u ran t). J e g h ar dersor ikke anscet
det urigtigt sor Kortheds S kyld her at anvende Udtrykket
M yntsod, idet jeg erkjcnder, at det ikke er den forandrede
B etydning af selve D aleren, men dennes In d d e lin g i M a rk
og fornemmelig S killinger, der h ar givet S to f til de m ange
Befvceringer.
M en de F orh old , hvoraf der faaledes allerede i den
her tilsigtede Tid var fremkommen en S p ire til den U til
fredshed, der siden er skudt faa mcrgtig frem , exe i den
fenere Tid ogfaa blevne G jenftande for Befvcrringer i en
ganske modsat R etn in g ; og det vil for mit Ellcmcfcs S ky ld
ikke va!re mindre nodvendigt at gaae disse i M ode. M en ,
ligesom jeg oven h ar henviift den Anke, der fra H ertugdom m ernes S id e er fort over ved B ankindretningen at vcere
ovcrbebyrdede, til det Folgende, faaledes skal jeg have m ig
forbeholdt ved samme Leilighed at fremfore hvad jeg m aatte
finde fornodent i Anledning af den Anke, fom herfra h ar
ladet sig hore, over Hertugdom m ernes ntilborlige B egunsti
gelse med Hensyn til B an k - og Pengevcrsenet.
D erim od kan jeg ikke undlade, inden jeg forlader ben
S . 95 betegnede T idspunkt, at berore eet og andet i
„Fccdrelandet" N o. 262. D eri sindes en Fortserttclse af
en lamgere Artikel, betitlet „K jobenhavnspostens D iplom atie",
begyndt i 260 og sluttet i N o. 272. D enne hele Artikel
indeholder en Frem stilling af Forholdene imellem D anm ark
og Hertugdom m erne, aldeles ester den grnndffjcrve O p fat
ning, som det i en Rcrkke af A ar har udbredt over disse
Forhold. M en Forfatteren gaaer ikke ind i de S p o rg s m aale, hvorpaa en rigtig Bedommelse af S am m e beroer,
hvorimod han fog er* at vinde sine Lcrsere ved en M crngde
los Tale om H andlinger, Hensigter og U ttringer, som han
finder for godt at tillcrgge vissin P ersoner. O m Adskilligt
heri og navnlig alt hvad der kunde have nogen B etydning
for hun Bedommelse, veed jeg med V ished, at det ikke blot
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er uden Sandhed, men endog ftaaer i den bestemteste (diame
trale) Modsætning til det Virkelige. Adskilligt er i sig saa
urimeligt og uoverensstemmende med de paapegede mig vel
bekendte Mænds Tænke- og Handlemaade, at jeg ikkeheller har
mindste Tvivl om, at det, om ikke aldeles bogstavelig usandt,
dog er det i den Betydning, som Fremstillingen synes at la'gge
deri. Jeg skal iovrigt ingenlunde indlade mig udforligt paa
denne Artikel; de fleste as de deri henkastede Domme finde
deres Gjendrivclse i den Fremstilling, som jeg har givet af
Forholdene, og af de mange Anekdoter, hvormed den er
gjennemvævet, ere der kun faa, der om de endog antages
for gode Varer, kunde have Indflydelse paa noget as
hvad der er under Sporgsmaal. For Tydeligheds Skyld
maa jeg endnu bemærke, at jeg ved det Foransorte aldeles
ikke har taget Hensyn til det Partie i Artikelen, der angaaer de Bevægelser i og udenfor Casino, hvorved Regjcringsforandringen i Marts 1848 blev foranlediget; disse
ere mig vist langt mindre bekjendte, end enten Forfatteren
eller hans Modstander, i hvis Strid desangaaende jeg i
intet Tilfælde havde Lyst til at tage Deel.
Paa dette Sted er det, som anfort, kun en Deel af
No. 262, hvormed jeg stal befatte mig. Derefter vilde den
Misstemning, der allerede viste sig i Hertugdommerne inden
der var reist noget Sporgsmaal om deres indbyrdes For
bindelse, hverken være opstaaet til den Tid eller have havt
de Anledninger, som findes udviklede S . 91 ff. Disse forbigaaes ganste, men jeg kan ikke troe, at Forfatteren enten
tor negte deres Rigtighed eller deres Bctydenhed. Deri
mod finder han en fiendtlig Stemning allerede i ben Tid,
hvori jeg har antaget, at der herstede almindelig Tilfreds
hed. Han mener, at Holstenerne (jeg veed ikke om han her
gjor Forstjel paa dem og Slesvigerne) saa lidet paast'jonnede det Velvære, som de skyldte den Neutralitet, Danmark
vedligeholdt under Rev olut'onskrigen, hvori han fortæller,
at hele Tydskland var indviklet, at deres „Studerende, især
Adelsmænd paa de tydst'e Hoistoler traadte klagende op mod
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den R egjering, som forhindrede dem t at tage P a rtie mod
den adclsfiendske Republik. ( S . 1, S p . 3 ). J e g veed ikke,
om Forfatteren har faaet nogen Meddelelse om flige M r i n ger fra nogen af de nbenævnte fuldkomment troværdige
M æ nd, under hvilke „Fædrelandet" for nogle A ar siden saa
ofte hcnskjod sig, n aar det var oplyst, at det havde faret
med T a n t, eller om hans F ortæ lling blot har sit Udspring
fra hans skabende In d b ild n in g sk raft. M en det er vitterligt,
at m an i Holfleen ikke mindre end i D an m ark velsignede
K ronprindsen og B ernstorf for den kloge P olitik, der holdt
vort Fæ dreneland ude af K rigen, ligesom det og er langt
fra, at der til den Tid i det tydske Folk eller navnlig hos
Holstenerne herskede noget H ad mod den franfl'e R evolution
i sammes Grundstræben, mindst hos den yngre Verden.
S kulde altsaa nogen ved et tydsk Universitet sig opholdende
holsteensk Adelsmand have forkyndt Had mod den franfl'e
Republik, navnlig fordi den havde afflaffet Adelen, saa er
det sandsynligviis skeet i en meget snever K reds, og i al
F ald har han gjort ringe Lykke dermed, saa at det kun lidet
vilde fortjene nu efter 50 A ars F orlob at blive bragt i
E rindring. Endvidere hedder det, at Holfleen m e d G l er d e
b e n y t t e d e den gode Anledning, som dets Forbindelse med
D an m ark gav til at udsondre sig a f enhver tydst' F o rb in 
delse og de d e r m e d f o r b u n d n e T r y k o g P l a g e r .
( S . 2, S p . 1). Hvilken uhyre F o rv irrin g , hvilken M an g el
paa al Kundskab til de Forholde, som her bcrores! D et
var jo paa ingen M aad e fordi Holfleen var forenet med
D an m ark , at det i 1806 traadte ud af Forbindelsen med
det tydfl'e Rige (a t F ors. sigter hertil, kan saa meget m in
dre omtvivles, som han strar derpaa nævner 1807, som
„A aret efter"). Ved Keiserens Nedlæggelse af sin V crrdighed, som det tydske R iges Overhoved, var Ophævelsen af
den forrige Rigsforbindelse fuldendt, og Holfleen var kom
met ud af denne, enten det havde været forenet med D a n 
mark eller ikke. P aten tet 9de S e p t. 1806 var blot en
Kundgjorelse af hiin Begivenhed og dens F olg er, som end
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ikke havde varet aldeles fornoden, men iovrigt var ganske i
sin Orden. Ogsaa har der upaatvivlelig dermed varet forbunden en Hensigt til at slutte Holsteen narmere til Dan
mark, cn Hensigt som, efter „Fadrelandets" Forestillingsmaade, ogsaa virkelig blev opnaact, men siden skal vare for
spildt ved Wiener Forbundet af 1815. Der kunde heller
aldeles ikke vare Tale om en af Holsteen „benyttet god
Anledning"; Ophavelsen af det forrige Forhold til Tydskland
var jo cn fuldkommen afgjort Sag, hvorved hverken Kon
gens eller hans holsteenske Undersaatters Billie havde nogen
Indflydelse. Ei heller har det noget paa sig mcd de Tryk
og Plager, hvorfor Holsteen ved denne Leilighed blev for
loft, eller med den Glade, som Holstenerne derover folte.
Den tydske Rigsforfatning ydede dem vel i den Afmagt,
hvori den for langst var nedsjunken, ingen Beskyttelse,
men de havde heller ikke deraf nogen Byrde eller Jndfkranktting, i det mindste ingen, der kunde henregnes til Tryk og
Plager. Vel hidrorer den ikke ubetydelige Forskjel mellem
den ordinare Contribution for Holsteen (32 Ndl. S . H. C.
aarlig for hver Ploug), og for Slesvig (24 Ndl.) uden al
Tvivl fra de af hiin Forbindelse flydende almindelige Ud
gifter; men den vedblev ogsaa uforandret efter Rigsforbin
delsens Ophor, hvilket, mcd Hensyn til de ovrige af hi
storiske Aarsager hidrorende Forskjelle/ i begge Hertugdom
mernes Beskatning*), heller ikke var andet end billigt.
Rigsforfatningcns Ophavclse og Formen i Patentet 9de
Sept. 1806 opvakte derimod snarere Bekymring. Holstenerne
indsaae heelt vel, at Kongen af Danmark nn i Gjerningen
blev uindstranket Hersker over Holsteen, hvilket og Patentet
forkyndte i Udtryk, som i Manges Oren ikke havde en god
Klang („und solchem nach von nun an unserer alleinigen
unumschränkten Botmäßigkeit unterworfen sein"). Saa svag end
den tydske RigSmagt var, saa var dog den Adgang, Underfaatterne havde til Rigsdomstolene, ikke uden al Vcegt i de
*) Csr. min Prpvelse S . 471— 472 Note.
8
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mindre Stater, der ikke faa lige vovede at udscrtte sig
for Execution af Rigsrettens Domme. Det er i Sær
deleshed ikke usandsynligt, at Hensyn til Rigsmagten havde
havt eit Letydelig Indflydelse paa den Varsomhed, hvor
med Regjeringen indtil den seneste Tid havde taget sig
lagt sor at trarde Ridderskabets Privilegier (der, med Hen
syn til Beskatningen, tnaaffee paa cit middelbarMaade
og kom andre Landets Undersaatter tilgode) for narr. Det
var serst i 1802, da denne Magt sang paa sit sidste
Vers, at Regjeringen begyndte at sirt te sig ud over disse
Privilegier, og det var, som det synes, ogfaa fornemmelig
dette Hensyn, der bevcrgcde den holsteenske Deel af Ridder
skabet til at opgive den Tanke at gaae til Rigsretten*).
Det er saaledes rimeligt, at i Særdeleshed denne betydende
Corporation, men og mange Andre, der havde nogen Frygt
for en aldeles uindskrænket Regjering, kun ngjerne sitae den
rigtignok lcrnge sygnende Magts Dod, hvorfra Beskyttelse
*) D et var ikke blot i Beskatningen,

nien

og i flere Henseender, at

Regjeringen fra hiin Tid havde begyndt at behandle Privilegierne
med (terre Frihed end forhen.

Saaledes gjorde Fdg. 19de August

1805 betydelige Indskrænkninger i den med de adelige Godser fo r
bundne patrimonielle Jurisdiction, hvormed Ridderskabet, som der
ved endog fik ikke ganske ringe Udgifter, ingenlunde var vel tilfreds.
Det er saa langt fra

min

M ening,

at disse skulde have vcrret

ubegrundede, at jeg tvertimod finder, at der siete for lidet i denne
Retning.

Men Regjeringen handlede dog nu i

Forudscrtning end da den i det sidste A a rti af
hundrede segte Livegenskabet

ophcevet

ved

en ganske anden
det

en f r i

forrige A a rBeslutning af

Ridderskabet og andre Besiddere af adelige Godser, hvilket og blev
opnaaet.

See Fdg.

19de Decbr.

at den var grundet paa

1804,

hvis

Prcrmisser viste,

en saadan a f Ridderskabet og

evrige

Godseiere tagen og af Kongen bifaldet Beflutning, hvilken gik ud
paa, at Livegenstabet stulde ophere den 1ste Januar 1805, hvorfor
og ferst Anordningen udkom umiddelbar ferend denne Tid.

A t jeg

bringer dette i E rindring er ie v rig t fornemmelig for yderligere at
vise, hvor aldeles ugrundet det er, naar man paastaaer,

at Re

geringen i dette Aarhnndredr efterhaanden har ladet Ridderstabets
M a g t vore.
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skulde soges. M en hertil kom, at m an t P aten tet faae et
S ig n a l til Udviklingen af den S trcrben efter at fordanske
Hertugdom m erne, font m an i de nerrmest foregaaende A ar
havde troet at blive vaer, og hvorfor m an fandt en ikke ringe
Bestyrkelse deri, at der ftra.r efter blev nedsat en E om m isston til at ndarbeide en ny Lov for begge H ertugdom m erne,
hvorved danske Lov skulde lergges til G rund*).
Ganske i lige Aand forcr „Fcrdrelandet" sine B etrag t
ninger ind i K rigens T id og i den, som fulgte um iddelbar
efter Freden. D et udtrykker sig, fom om det P a rtie , Regferiugen tog i 1807 og font forte til T abet af N orge, var et
O ffer, fom fornemmelig blev bragt Holstcen, der under
Krigen skat have befundet sig ret vel, men knn tonnet med
sort Utak. ( S . 2 S p . 1). I en B eregning over hvad
S ta te n vovede ved hvert af de to politiske P a rtie r, font det
Hev nodt til at vaelge imellem, m aatte det vistnok komme i
B etrag tning , at Holstecn, hvis m att havde givet efter for
E ng land s F o rd rin g out F taad en s Udlevering, sandfynligviis
vilde verret blevet besat a f franske T ropper, og at dette
(hvilket F orfatteren endog ligefrem an tager) ogsaa kunde
blevet Tilfcrldet med det ovrige faste Land. M en om end
dette havde vcrret den bestemmende G ru nd for N egjeringcns
B estntning, faa vilde den dog ikke have vane tagen en
ten i H olsteins eller i H alvoens scrrlige In te re sse, nten
i hele S ta te n s . Im id le rtid var det sikkert ikke en faafcan
B eregning, der gjorde Udslaget. E n umiddelbar Folelse
af det Uvcrrdige i en saadan Eftergivenhed bestemte,
uafherngig a f al B eregning, den davcrrende K ronprinds
*) O m denne C o m m issio n finder jeg intet enten i C ollegial-T idenden
eller i nogen anden a f vore S a m lin g e r , ei heller i den chronologifie S a m l i n g a f A nordninger for H er tn g d o m m e r n e ; og da de
fleste Lasere neppe vide noget om denne C o m m issio n , demarker
jeg, at den findes om talt i Falcks S tatsb ü rg e r lic h e s M a g a z in , 3
B . S . 1 6 5 . D e t er imidlertid ikke herfra jeg har m in Kundskab
om S a g e n , der i hitit Tid, ved de Forhold, hvori jeg levede, var
bleven mig temmelig nxie bekjendt.
8*

til at staae fast imod; og denne Folelsc haode i dea
G rad grebet hele Folket, at neppe Nogen havde turdet
staae inde for den offentlige Rolighed, dersom Regjcringen,
uden en i D ine faldende Nodvcndighed, havde ladet E n g
landerne flæbe Flaaden bort. Havde S ag en stillet sig an
derledes, havde Englænderne overladt det til Frankrig, at
træde frem med truende Fordring om Flaadens Anvendelse
mod England, saa vilde uden Tvivl Regjcringen ogsaa der
til have fagt Net og saaledes kastet sig ind i Krig med
hiin M a g t; og sandsynligviis vilde Folket og deri have
været enigt. M en selv i det Tilfælde, at Bestemmelsen skulde
have været bygget paa en B eregning over Faret: ved et
hvert P artie, vilde det langt fra M e. have ligget klart for
Dinette, om Norge og Ø ente vilde have været bedre farne
ved at Regjcringen havde tilkjobt sig Fred og Alliance ttted
England ved Flaadetts Udlevering. Napoleons M a g t stod
efter Tilsiter Freden stærkere befæstet cttd nogensinde for;
Keiseren af Rttsland syntes han saaledes at have vundet, at
denne M onark af Hjertet vilde slutte sig til det Fastlands
System , hvorved England skulde bo ies; og alle andre Fast
lands S tate r vare enten i umiddelbar Afhængighed af N a
poleon eller vilde, som det syntes, let finitte kues saaledes,
at de maatte gaae ind paa hans System . S aafrem t det
virkelig kunde have været sat igjennem, vilde N orges og
Ø ernes Tilstand under Alliance med England kunne have
blevet uheldig nok, og dersom navnlig R usland ogsaa havde
faaet S verrig bevæget til at tage P a rtie mod Frankrig, vilde
det kunne have feet særdeles farligt ud. Vistnok kunde mat:
og gjore sine Beregninger over Folgerne af V alget anderderledcs; men feen ene Beregning var usikker som den anden,
og just derfor var det saa meget mere afgjort, at Regjcrittgen burde vælge det, der stemte meest ttted S tatens M re og
med en almindelig Folkefolelse. D et kan saaledes fra ingen
S ide antages, at det var særdeles for Holsteens Skyld D a n 
emark indvikledes i Krig med England. P a a foranforte M aade
betragtedes S agen og af hele Folket, Holstenerne herunder
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illdbefattede, hvilke vel havde mindre Hjertelag for Napoleon
end de Danske, og mindre Troe til at hans Magt vilde bestaae, men dog til den Tid declte disses Forbittrelse mod
England, og den Erkjendelse, at Statens Mre ikke tillod
andet Valg*).
Forfatteren mener, at Holsteen havde mange Fordele i
Krigen og forholdsmcrssig faa Byrder, og udtaler det som
sin f u l d e Over bevi is n i »g, at Holsteen var den Deel
af det danske Monarkie, ja af det enropcriffe Fastland, som
leed mindst. Fordelen sknlde bestaae i, at det vandt betyde
lige Sunlmer paa sine Frembringelser, forhvilke Hamborg
var et godt Marked, og end mere ved en betydelig Smug
handel mellem Tydskland og England, og derimod ncrvnes
Pengevcrsnet, og en „meget kort fiendtlig Oversvemmelse" som
de Onder, der da modte dem. For mig har det Ord Overbcviisning en saa alvorsfuld Betydning, at det gjor et
*) D ersom man v il have noget historist B e v iis

herpaa,

saa henviser

jeg t i l de M a te ria lie r t i l en C hronik over Hertugdommerne

S le s 

vig og Holsteen, der gives igjennem en lang Rakke H efter i Falcks
S tatsb ürge rliches M a g a z in , og i SardeleShed t i l 3 V . 2 Heste og
5 B . 2det samt 3die og 4de H efte,

og

6 B . 1ste Hefte,

der an-

gaae A arene 1807, 1813, 1814 cg 1815, de meest betydende V endepunkter fo r de politiske Forhold, hvorved Folkestemningen blev sat
paa P ro v e .

V e l udtales

ester at komme i

ny

i de sidste a f disse Holsteens A ttra a e r

Forbindelse mcd Tydsiland, ligesom den danste

P o litik ikke i alle S tykker

bifaldes, men F o rfattere n holder sig f r i

fo r al B itterh ed, og erkjender, a t Holsteen, der havde nydt godt a f
sin Forening mcd D a n m a rk , ogsaa maatte
Forhold, h v o rtil den havde

fo r t.

finde

N a v n lig

sig i de uheldige

y ttre r han

sig

stedse

med P a trio tis m e , hvor det gjelder Forholdene t i l Fremmede, og det
ligesaavel med Hamborgerne cg andre Tydsie, der domte n b illig om
06, som t il

de S ta te r,

der behandlede os fie n d tlig .

sammenligne den A and, der gaaer
forresten ingenlunde er

noget seer betydende

h vo ri „Feedrelandet" fo r nogle A a r
landsie P o litik ,
M a nge.

vilde

igjennem denne

der komme

V ild e

m an

C hro nik, (der

A rbe id e),

med

den

siden idelig dadlede v o r udenResultater,

som vilde overrafle,
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underligt Indtryk paa mig, naar jeg seer Forfattere paa
kalde deres Overbeviisning, hvor de Forhold, hvorom de
tale, ere dem saa nbekjendte, at de end ikke derom cre be
rettigede til at have nogen Mening. Vistnok vedblev Holsteen ogsaa under Krigen at have Afscrtning til Hamborg,
men dets Samhandel mcd samme var dog meget tvungen
og indskrcrnkct ved denne Stads Bescrtning as de Franske;
og Produkterne stode i him Periode langt under den P riis,
som de havde i den ncrrmest forndgaaende. At der og i
Holsteen er drevet en Deel Smnghandcl, paa en Tid, da
den lovlige Handel var saa godt som tilintetgjort, kan ei
omtvivles, men noget stort Omfang, kan den dog ikke have
havt. Den kan langt fra M r. have erstattet Savnet af den
serdvanlige Handel og Omsertm'ng. Mcrrkeligt er det, hvor
ledes Forfatteren kan kalde den Tid, hvori Holsteen var
besat af fremmede (russiske og svenske) Tropper, meget kort.
Det varede dog over eet Aar inden Hertngdommerne bleve
aldeles frie for en saadan Bescrtning, der en Tidlang var
meget talrig, og som ikke ophorte at vcrre bebyrdende fordi
Reqvist'tionernc fra 8 Jan. 1814 bleve betalte. Hvad de Skatter
og andre Byrder af samme Slags angaacr, der i Anledning
af Krigen blcve paabndne, da ville disse i det Folgende
blive at omhandle, og det vil da secs, at disse langt fra
if f t i Hertugdommerne vare saa ubetydelige, som Forfatte
re« synes at mene, men at det navnlig paa Grund af de der
og i Kongerigerne gjeldende Betalingsmidlers meget ulige
Vcrrdie vil vcrre vanskeligt at afgjort, hvilken Statsdccl der
var meest bebyrdet.
Det er en usalig Tanke, der synes at have faaet
meget Overhaand, at man gjor Fcrdrenclandct en Tjeneste,
naar man fremstiller Forholdet mellem Danmark og Her
tugdommerne saaledcs som om de sidste stedse modtoge Velgjerningcr af det forste udcu at yde vedborligt Vederlag. Forcholdelser af dette Slags, som man fra begge Sider, men i
modsat Retning, har gjort hinanden, have bidraget uhyre
meget til at scrtte ondt B lod; og bliver man ved i denne
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R etn in g, ja endog stræber efter at overbyde hinanden i
yderlige P aastand e og i haanlig Jndklæ dning af disse,
stiger Bitterheden stedse mere og mere, noget som ikke kan
andet end vække dyb Bekym ring hoS den F æ drelandsven,
der endnu har H aab cut F orsoning. M en der er desuden
ikke S andhed i nogen af hine P a rtip a a sta n d e ; alle S t a t s 
dele have habt og ville, n aar m an vil oplade Ørnene, frem 
deles kunne have godt af hinanden, og det blandt andet
derved, at de i et meget billigt og passende F orhold bidrage
til de fælles U dgifter, hvilket i det Folgende nærmere skal
blive forklaret. M en ikke let kan en saadan P aastand
komme frem p a a en hcrsligcre M aad e, end n aar det i F æ drclandet N o. 262, S . 2, S p . 1 hedder: at den holsteenske
U ngdotn, der levede ved de tydske Universiteter, „gjorde sig
stor i G erm anien ved at drikke de P en ge op, som de havde
erhvervet ved den danske Forbindelse". Ligesom det er cit
latterlig Anmasselse, at al den V elstand, der sandtes i H olsteen, skyldtes dets Forbindelse med D an m ark , saaledes er
det Hele kun en tom Grovhed (for ikke at bruge et h aardere U dtryk). J e g troer gjerne, at m an m ange S ted er fait
finde ligcsaa overmodig, haanlig vg urim elig T ale af en
eller anden S lesv ig er eller Holstener mod D an m ark . M en
jeg vilde gjerne, at m an lod dent, der vare imod os, den
M r e at vcrre störst i saadanne R etninger, hvilket natttrligviis
ikke vilde varte i V eien sor, at Mættfc, der vidste Befleed
om S a g e n , med al m ulig S karphed blottede usande og for
vanskede Frem stillinger, og at Uforskammenhed blev tugtet.
N a a r det endvidere fortælles (I. c .), at flere adelige
F am ilier benyttede deres Forbindelser med de tydskc H of
fer til at bringe H olsteens G jenforening med det tydske R ige
p a a B a t t e , faa horer det uden T vivl til det meget, som
F orfatteren fortæller udrn nogen H jem m el, blot fordi det
synes ham at det faa m aa have været. Im id le rtid finder
jeg det meget troligt, at m att ei alene i enkelte adelige F a 
m ilier, men endog udenfor disse, onffede Holsteetts In d le m 
melse i det tydfle F o rb u n d , medens det endnu var under
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S p o rg sm a a l, og glædede sig derved, da det var ffcet; m m
jeg indseer ikke, hvorledes N ogen, der fætter P riis p a a frie
F orfatninger, kan harm es herover, navnlig under de F o re 
stillinger, som m an til hiin T id gjorde sig om de F o rfa t
ninger, de tydskc Lande ffulde faae, og hvortil de U dtalelser,
som fandt S te d paa W iener C ongressen, og m ange andre
T egn p aa de mægtigste R egenters daværende S in d elag syn
tes at give god Anledning. Im id le rtid vilde det have været
en meget overflodig Uleilighed, hvis enkelte adelige F am ilier
have virket for at bringe S a g e n paa B an e i W ien. D en
var af den N atu r, at den bragte sig selv paa B a n e ; thi
n aar der oprettedes et nyt S tatsfo rb u n d mellem alle M ed 
lemmer af det forrige tydffe R ige, saa m aatte in u itgaaelig det S p o rg sm a a l stille sig for Kongen af D an m ark ,
som H ertug til Holstecn, om han og vilde gaae ind i samme.
J e g har derimod Anledning til at troe, at der ikke derom
blev frem fort nogen bestemt F o rd rin g . K ongen yttrcde
ved enhver Leilighed, at det var mcd fri V illie og efter
sin fulde O vcrbeviisning om hvad der var S ta te n s T a rv ,
at han havde tiltraadt F orbundet, hvilket, til E r., er ud
talt i Resolution 6te S e p t. 1815; og Rosenkrantz, der lykkeligviis ingen Tydffcr var, yttrcde sig med Tilfredsstillelse
om at han havde raadet Kongen dertil. D et ligger og
uden T vivl klart for D ag en , at det under de m islige F o r
hold, hvori D an m ark ved Alliancen med N apoleon var kom
met med saa godt som alle europæiske S ta te r, vilde have
været hoist betænkeligt, at afsondre sig fra alle andre, ved
at ville holde sig ude af det nye F orb un d, der, under M ed 
virkning af de vigtigste ovrige S ta te r, blev sluttet mellem
alle andre tydske S ta te r. Forbundet mcdforte i den S kik
kelse, hvori det blev oprettet, og i hvis G rundregler ingen
F o ran d rin g retlig knude skce uden fælles Sam tykke, heller
ikke nogen storre Jn dffræ nkning eller B yrde end at der
jo i den Beskyttelse, S ta te n s Sydgræ ndse derved sik, var et
tilstrækkeligt V ederlag. J e g troer heller ikke, at Frederik
den 6te nogensinde h ar fortrudt eller havt Anledning til at
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fo rtry de ftit Jn d ttæ d e lse i bemeldte F o rb u n d . D o g , hv or
d a n m an end vil dom m e herom , saa er det en U rim elighed
a t tillægge enkelte holstecnffe adelige F a m ilie r nogen I n d 
flydelse enten p aa K o n g en s B e slu tn in g , eller p a a de andre
R eg enter, d er, om de end ikke gjorde nogen F o rd rin g dcrp a a , dog maaskee have givet h am venskabelige R a a d i saa
H enseende.
N a a r F o rs. læ rer, at den virkelige S ta tsee n h c d , der i
de syv A a r, som efter h a n s R eg n in g forlob fra 1806 til
18 15 , havde udviklet en næ rm ere adm inistrativ Eenhcd m el
lem S le s v ig og H olsteen, der efter H olsteens In d lem m else
i det tydfke F o rb u n d blev tilbage som en Rest a f den i det
forstnæ vnte A a r vnndne noie F orbindelse m ellem D a n m a rk
og H olsteen, saa er det atter et m ærkeligt B e v iis p a a , h v or
ledes h a n s D om m e cre grebne ganske a f L uften. Ligesom
det vilde være vanskeligt, at angive nogen rim elig G ru n d
fo r at H crtngdom m crne ved det, der foregik i 1806,
skulde være komne hinan d en næ rm ere, i det mindste ingen,
der kunde passe sig
til F o rfa tte re n s T an k egan g , saalcdcs
skal h a n heller ikke være istand til a t nævne enten n o gen Lovbestemmelse eller nogen F o ra n staltn in g , fra h iin t
T id s ru m , hvori denne storrc N æ rm else skulde have vrist sig.
H avde h a n yttret, a t der i den T id v ar frem kom m et en
s te n e O vereensstem m clse m ellem K ongerigets og H ertngdom rnernes Love, F o rv a ltn in g sfo rm e r o. s. v., end forhen, saa
vilde det i det mindste have været en ikke urim elig G isn in g ,
m en d m vilde dog ikke have fnrrdet nogen Bekræftelse i det,
der virkelig er fo reg aaet; thi dersom m an ikke vil m edregne
en M æ n g d e ved K rig en frem kaldte A n o rdn in ger og F o r 
an staltn ing er, hvortil og adskillige S k a ttea n o rd n in g c r hore,
saa og F d g . 5tc J a n u a r 1813 (der dog meget mere h a r
adskilt end forenet), saa vil m an netop su ite, at h iin t T id s 
ru m indeholder fæ rre og m indre betydende for D a n m a rk og
H crtugdom m erne fæ lles Love og F o ra n staltn in g e r end de
fleste andre T id safsn it a f lige S to rre lse og det baade fo r
1806 og efter 1815, sandsynligviis fordi L ovgivningsvirk-
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somheden, uben for hvad K rigstilstanden fordrede, i det Hele
v ar lidet betydende.
I n d e n jeg gaaer over til Tiden efter det tydske F o r
bunds S tiftelse, skal jeg blot endnu bemærke, at der uagtet
de Besvæ ringer, der i K rigsaarene lode sig hore i Hertugdommerne over adffillige af Regjeringen tagne F o rh o ld s
regler, frem for alt over den forfogte Jndforelse af P a 
pirpenge, dog i det Hele viste sig Hengivenhed for Kongen
og den fælles S a g , og at navnlig baade Armeen og E m bedsmændene og den ovrige B efolkning gjorde deres P lig t og
iagttoge en sommelig H oldning, da fiendtlige T ro p p er trængte
sig ind i Landet og holdt det besat i om trent 1 A ar. K un
et In d iv id blev fundet skyldig i F orræ derie mod Konge og
Fæ dreland, og derfor domt i Tugthuset. D et er mærkeligt,
hvor snart den levende Utilfredshed, som den nysnæ vnte
F orholdsregel havde opvakt, igjen lagde sig, da den blev
taget tilbage.
D e t var, som alt bemærket, ved Holsteens Indlem m else
i det tyd ske F orb un d, at Bevægelsen opstod om en ny F o r 
fatning for det og for S le sv ig . I d e t m an ventede, at H olsteeu itu i en fri F o rfatn in g vilde faae en kraftig Beskyttelse
mod alle Bestræbelser p aa at rokke dets R etstilstand, mecnte
m att, at S le sv ig vilde, afsondret fra Holsteen, saa meget
mere blive givet til P r iis for den D aniseriugs-L yst, som
m an tiltroede R egjeringen. F ryg ten for det da saa forstyr
rede danske Pengevæsen havde vistnok m særdeles stor D eel
i dctt B arm e, hvormed Dusket cm S le sv ig s D celtagelse i
den F o rfatn in g , Holsteen skulde erholde, traadte frem , og nok
saa meget i hunt Hertugdom me som i dette. Ridderskabet,
hvorfra Bevægelsen om den gam le fælles F o rfatn in g s F o r
nyelse med tidssvarende M n d rin g er især gik ud, hvori det
iovrigt kraftig blev nnderstottet af adskillige Lærde, havde og
den T id ctt betydelig Indflydelse p aa den offentlige M enin g,
tildeels p aa G ru n d af at det antogcs, ved sine kraftige
Forestillinger at have været A arsag til, at Hertttgdom m erne
saa hurtigt bleve frie for det paabudne Seddelom lob.
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Paa Hunt den Slesvig-Holsteenfle Bevægelses forste
T rin traadte Sporgsmaalct cm Arvcfolgen i de forfljellige
Dele af Staten ikknn lidet stem for Betragtningen. D er
var dengang In te t, som fremkaldte Tanken om at den Kon
gelige Mandsstanune snart fkulde nddoe. Sporgsmaalct var
fim om at faae en Forfatning, og det cn fælles for begge
Hcrtngdonnner. Jovrig t var det uden T v iv l den herskende
Mening, at Holsten: kun gik i Arv til Mandslinien af det
Oldenburgfle Huns, men at derimod Kongelovens Arvesolge var i 1721 indfort i Slesvig. F a l c k , der, om jeg
ikke feiler, var den forste, der (1816) traadte frem mcd en
udforlig historisk Udvikling af den Lære, at Hertugdommernes Berettigelse til en fa'llcs Forfatning ci var ophævet
ved de i 1720 og 1721 forefaldne Begivenheder, antög, at
de i den Hyldingseed, som der blev aflagt i den forhen
Gottorffle Deel af Slesvig, brugte O r d : secundum tenorem
legis regiæ gik ud paa Arvcfolgen, og alene paa den.
Forst i et senere Tidspunkt, da Forholdene bragte
Muligheden af, at den mandlige Kongestamme kunde uddoe, Tanken nærmere, begyndte man at gjore den forhen
ude:: videre antagnc Mening til Gjenstand for nærmere
Undersogclse. Den Iv e r for at holde Hertugdonuncrnc sam
men, hvoraf flere af Landets Lærde vare grebne, gjorde dem
tilboielige til i Overeensstenunelse hermed at forklare de foregaaede Statsactcr. D a de titt ansaae det for afgjort, at
den Holsteenffe Arvcfolge var cn anden end den, som Kon
geloven har hjemlet, saa var der ingen anden Bei til at opnaae
hunt M a a l, end at denne Arvcfolge og skulde være den for
Slesvig gjeldcnde. I Danmark blev det og i ældre Tider
antaget for cn afgjort Sag, at Arvcfolgen i Holstccn var
rent agnatisk, i Slesvig derimod Kongelovens. V el nærede
Mange den Tanke, at der i forste Henseende kunde være
fleet cn Forandring ved Patent öde Sept. 1806, men der
vare dog Faa, der holdt dette for sikkert. Det vides heller
ikke, at Nogen derom havde udtalt sig, undtagen vort Uni
versitets Statsretslærer, og han yttrede sig netop saalcdcs,
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at det blev klart, at han tillagde Modgrundene overveiende
Betydning. T il den Vcrgt, som Mandens Indsigt og
S tilling maatte give denne Erkfendelse, kom cndnn, at hans
Skrift netop var bestemt til at forsvare Danmarks Rettig
heder, nemlig at oplyse de herværende Diplomater om
Sagens sande Stilling*).
Dette Wmne behandledes ogsaa i Hcrtugdommerne kun
fjeldent og loseligt. Saaledes har Falck i sit Hovcdskrisi
af 1816 ei indladt sig videre derpaa end at vise, at Hyldingseden i 1721, ved at nævne Kongeloven, kun havde
sigtet til dens Arvefolge, en Fortolkning, der, saavidt vides,
er blcven almindelig erkjendt. Og da Schlegel paaberaabte
sig den forskjetlige Arvefolge i Hertugdommerne, som Be
lms paci Umuligheden af deres stedsevarende Forbindelse,
yttrede Falck blot, at de Vanskeligheder, som dette i Tidens
Lob kunde lægge i Vcien for Opretholdelsen af de gamle
statsretlige Forhold, ikke kunde indeholde en gyldig Grund
til allerede nu at sætte disse tilside. Derhos bemærkede han,
at en noie Undersogelse af disse Vanskeligheder, af flere
Aarsager, maatte udeblive, men at det var at haabe, at Regjeringen, ligesom forhen i lignende Tilfælde, vilde vide ved
kloge Negotiationcr at hæve Vanskelighederne. Endelig
yttrede han, at Kongelovens Arvefolge kun var gjeldcndc i
den ved Krigens Ret erhvervede forrige Gottorfske Andeel
af Slesvig**).
Ved Behandlingen af Arvesporgsmaalet i denne For
fatters Haandbog over den Slesvig-Holsteenskc Ret sav
nes meget i ben Klarhed og Noiagtighed, hvormed man
kunde onske dette Wmne behandlet i et Værk som dette.
Han paadrvg sig og derved stor Misfornoielse hos dem, der
stvdc i Spidsen for det Slesvig-Holsteenske Partie. Navnlig
* ) See

Schlegel:
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* * ) See hans tydffe Overfcettelfe af Schlegels A percu
Bemcrrkninger S . 60 — 61.
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blev han paa det bittreste angrebet af Lornseu*), der sigtede
ham for blandt andet ved den Loshed og Lilnkcnhcd, hvor
med han ved denne Leilighed havde taget sig af Hertugdom
mernes dyrebareste Interesser, at have tilfoiet disse ubodelig
Skade. I den senere Tid er det derimod fornemmelig fra
dansk S id e , at der er udtalt skarp Daddel over hans B e 
handling af forna'vnte S a g . Jstrrdclcshed har man og
her forekastet ham Vankelmodighed, og ikke sjcldent antydet,
at han har ladet sig vinde as den Aand, som hersker i hans
Omgivelser, til at omskifte sine aldre M eninger til Fordeel
for den Slesvig-Holsteenske Paastand. M en de fleste af de
Anker, man i denne Retning har fort over ham, erc grundede
paa M isforstaaelser**), medens man paa den anden S id e

*) S e e d en n e s U n i o n s v e r f a s s u n g D ä n e m a r k s nnd S c h le s v ig - H o ls te in s ,

S . 5 6 — 5 7 , 3 6 4 — 3 6 5 cfr. S . 2 8 N o te .
**) S e e , t. E r . , W e g e n e r : U eb er die u n ze rtren n lich e V e r b in d u n g
S c h l e s w i g s m i t D ä n e m a r k S . 10 3 . D e t er b la n d t an d e t en
mcerkelig M is f o r s ta a e ls e , n a a r o g saa denne indsigtssulde F o r f a t t e r
m e n e r , a t h v ad F a l e k i 1 8 1 6 havd e erkjendt o m K o n g e lo v e n s
A nven d elig h ed ikke blo t i S l e s v i g , m en og i Holsteen, siulde staae i
M odsigelse med h a n s senere Leere. H v a d h a n der h a r u d ta lt, er
h a n , s aav id t vides, stedse v e d b le v e t; m e n det g a a e r in g enlun d e ud
p a a , a t K o n g elov e n h av d e villet eller k u n n et g jo re F o r a n d r i n g i
de f o ru d begrundede A r v e r e tt ig h e d e r i H e r t u g d o m m e r n e ; en M e 
n ing , som heller ikke m ed n o g e t R e t t e n s S k i n kunde f o r s v a r e s
( c f r . T id ss irist for L i t t e r a t u r og K ritik 7 B . S . 4 8 3 — 4 8 4 ) . K u n
h a r h a n erkjendt, a t K o n g elo v e n , som cn H u u s l o v f o r det K o n g e 
lige H u n s , m a a t t e n a v n l i g ved sin § 19 a n t a g e s a t fo rh in d re e n 
h v e r K o n g e i ved n o g et T e s t a m e n t e l l e r a n d e n V i l l i e s 
h a n d l i n g a t flille S t a t e n eller sine E f te r k o m m e r e ved n o g en
Landstrcekning, som kunde holdes ved S t a t e n , og a t som F o lg e
d e r a f en h v e r s a a d a n Landstrcekning sial, sijondt den er u d e n f o r
K o n g e lo v e n s egentlige O m r a a d e , blive ved K r o n e n , n a a r in g en
f rem m ed A r v e r e t trcrder i V eie n . D e t t e vilde t. E r . finde A n 
vendelse p a a det P i n n e b e r g s i e (c f r . oven S . 7 6 ) , og jeg siulde
endog tro e , a t de O r d i K o n g e lo v e n s § 19, ( h v i s A f f a tn in g v id n e r
om den s a m m e o m h y g g e lig e A sveien a f h v e r t enkelt O r d som de

126
har overseet Noget, font man maaffee kunde have at klage
over, nemlig at han i sin Haandbog har, som det synes,
stiltiende taget sin tidligere Erkjendclse angaaende Arvefolgen
i den forrige Gottorfskc Andeel af Slesvig tilbage. Det er
iovrigt klart, at Falck her, som forhen, har havt liden Lyst
til at gaae ind paa det mulige Tilfcrlde, som han haabede,
at man i al Fald ad Underhandlingers Vei kunde afvcrrge;
og det var uden Tvivl kun fordi det ei knude være anderle
des, at han i sin Haandbog udlod sig over hine Sporgsmaal.
Efter hvad der oven S . 76—77 er anfort af hans Lære
om Arvcfolgen, er det iovrigt indlysende, at den ingenlunde
var indrettet i nogen særlig Arvcprætcndents Interesse, eller
var stikket til at styrke ønstct om en Afsondring fra D an
mark, men at den tvertimod frembod afgjorende Grunde
for den Sætning, at Forbindelsen med Danmark burde

ffeste af dens andre 88), ved de U dtryk: „saavelsom hvis V i ellers
med feer Eies Ret besidde", netop har sigtet t il det Pinnebergsie.
N aar Falck endvidere i sin Haandbog livrer, at Q vindelinien ogsaa
mail kunne arve Holsteen, esterat Lehnsforbindelsen t il

Tydstland

er ophort, faa er det noget, som ferst vilde komme t il Anvendelse,
naar Ingen var til, der paa Svivrdsiden nedstammede fra Christian
den 1ste som forste Erhverver.
Rigtigheden af hiln

io vrig t

Arvegangsordenen vilde saaledeS,

noget tvivlsomme Livre forudsat, vel

blive den samme som i Danmark, men Virkningen vilde dog blive
meget fvrffje llig, paa

Grund

af, at Fredrik den 3die lod sig af

Standerne overdrage Arveregjeringen for sig og Descendenter saaVel paa Spindesiden,

som paa Svcerdsiden, med Udelukkelse af de

ovrige Grene af hans Stamme, hvis

Arverettigheder i Hertug

dommerne ei bleve forandrede ved Kongeloven.

H iin Scrtning er

im idlertid afvigende fra den med saa megen Pomp udtalte G rund
regel, at kun Mands-Linien kan hersie i Hertugdommerne; men det
vides ikke, at Falck har tiltra a d t denne Paastand.
lig ingen Folge af at han, som det synes, har

Dette er nem
tiltra a d t det Re

sultat, hvorom der for Tiden er S p o rg sm a a l; thi det vilde virre
nok, at alle Agnater i det hele Oldenborgske Huns udelukke alle,
der kun i Qvindelinien hore til dette HuuS, sijondt de maatte ned
stamme fra en celdre Linie.
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soges vedligeholdt. Dette har npaatvivlelig stedse verret
hans Netm'ug, medens dog det, at Hertugdømmerne holdtes
sammen, har staaet endnu helere hos ham; men vel er det
muligt, at han siden, navnlig efter at det aabne Brev as
1846 var udkommet, har fortvivlet om at begge Ønsker
kunde opnaacs, og derfor aldeles har opgivet det forste; dog
er dette iicppc afgjort.
Forst senere, da det Tilstrlde, hvori Arvcsporgsmaalet
vil komme til at afgjore Statens Skjcrbue, rykkede ncermere
frem for Bevidstheden, var det, at man med saa megen
Iv e r kastede sig over samme; fra den Tid er det og, at
Personligheder, som førhen syntes fiendtligsindcde mod den
hele Bevægelse, have drevet denne stcrrkcst, i Særdeleshed
anvendt alle Midler for at skaffe Meningen om begge Hertugdonnners fælles, og fra den danske forskjellige, Arvefølge
Indgang baade hos Folket og i frennncde Larrde, navnlig
og hos disses Regjcringer. Den blev og i Tydskland næsten almindelige« antagen for en Troesartikel og tillige saae
man deri en M res- og Velfcrrdssag for det hele tydske Fædreneland. Ei blot udtalte dets Lærde sig med stor Sikker
hed og med stor Iv e r for denne Paastand*), men der blev
endog i flere tydske Staters Stamder gjort Bevægelser forat formaac Regjeringerne til at opfordre det tydske Forbund
til at hævde Hertugdommernes saavelsom Tydfflands formeentlige Net, og ligeledes blev Folkets Deeltagelse vakt
igjennem Sangforeninger og andre deslige festlige Sannnenkomster. Men ikke blot ved den Bearbeidelse, der gik ud
fra derunder interesserede Personer, vandt denne Lære T il
hængere; ogsaa fra en ganffe anden Side fik den T il
trækning, idet nemlig Læren om den forskjellige Arvefølge i
begge Hertugdømmer af vor Presse blev benyttet som en
Bevæggrund til strap, og uden at vente paa Tilfældet, at
*) Den nylig afdøde forrige Preussisie Statsminister Kamytz udgav
imidlertid et udførligt S krift for at bevise det Uberettigede i den
hele SleSvig-Holsteenffe Bevcrgelse.
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skille Hertugdommerne ud, og det som om det oar Danmarks
Lykke jo for jo heller at blive fri for Holsteen. Under den
faaledes paa mange Maader ophidsede Stemning, der senere
fik forogct Nerring ved det aabne Brev af 8de J u li 1846
og ved hvad i Anledniug af samme tildrog sig, havde det
allerede, inden det i 1848 kom til aabcn Opstand, faaet et
Udseende, som om et talrigt Partie i Hcrtngdommerne havde
et positivt Onske for at udfries af Forbindelsen med Dan
mark. Men betragter man Tingene faaledes, som de endnu
stede i 1844, kunde man ikke med Foie ansee dette som et
O nske, end ikke hos dem, der bestemtest havde slaaet sig til
det Slcsvig-Holstcenske Partie. Jeg troer derimod, at det
vel var meget almindeligt, at scrtte saa stor P riis paa Her
tugdommernes iudbyrdcö Forbindelse, at man, naar de ikke
begge kunde blive ved Danmark, heller opgav Forbindelsen
med dette Kongerige end den indbyrdes. Man antog iovrigt, at det efter den gjeldende Ret var utvivlsomt, at alle
Mandslinier af det Oldenborgske Huns »matte til at arve
Holsteen gaae forud for dem, der kun paa Spindesiden ned
stamme fra Frederik den 3die, og mcente, at hvis denne Arvefolge skulde forandres, saa »matte Veien for en ny Arve
gang bancs fra Regjeringens Side, enten ved at Kongelo
ven forandredes, forsaavidt den har indskrænket Arvefolgen
til Frederik den 3dics Descendenter, eller ved Affindclse med
Prætendenterne, eller paa anden Maadc. Men selv mt efter
at man er gaaet saa langt ud over hine Grændser, vil det
maaskee dog ikke være umuligt, at fore Gemytterne tilbage
fra de Pdci-ltghcfcci*, hvortil de i deres Lidenskaber have
ladet dem hendrage, men hvis bittre Frugter de nu have
smagt; og det er fornemmelig derfor, at jeg her er gaaet
ind paa denne Sag.
Efter det Foranforte var det neppe uden Grund, da
jeg endnu i 1844 i Stænderne udtalte den Overbeviisning*),
• ) See Bib. S t . Td. S .
2091.

1748.

RoeSk. S t .

Td.

S.

6 3 4 -6 3 5 ;
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at det var et almindeligt Onffe hos alle Forstandige i Her
tugdommerne, at blive i deres Forbindelse saavel indbyrdes
med hinanden, som med Danmark, medens jeg indrommede,
at der var cn Deel, som nnder den Forudsætning, at Hol
stern maatte skilles fra Danmark, onfkede at Slesvig maatte
folge hunt Hertugdomme. Jeg mcente iovrigt, at den For
udsætning, hvorpaa dette Onske hvilede, vilde kunde overvin
des ved cn rolig og grundig Undersogelse af alle Forhold.
Det maatte vistnok antages, at adskillige af dem, der med
storst Iv e r havde forfægtet og udbredt Læren om alle O l
denborgske Mandsliniers Fortrin til at arve begge Hertug
dommerne, vare blevne vundne herfor ved Indvirkninger af
Personligheder, i hvis Interesse, i det mindste saaledes som
de opfattede den, det var at gjore denne Mening gjeldende.
Det var imidlertid dog kun Enkelte, hvis Iv e r havde denne
Oprindelse, og hos alle disse var den Mening, hvortil de
havde slaact dem, vel heller ikke i Almindelighed faa fast,
at de vare utilgjængelige for bedre Oplysning. Man gjor
neppe heller de ovrige Forkjæmpere for denne Mening Uret,
naar man antager, at deres Forkjærlighcd for et vist Re
sultat og den Stemning de derfor fandt i deres Omgivelse
har havt cn dem maaskee ubevidst Indflydelse paa deres
Opfatning og Vurdering af Grunde og Modgrunde, navn
lig paa den Styrke, hvormed de have udtalt deres Mening.
Disse Mænds Overbeviisning er derfor neppe saa urokke
lig, som man efter den Skarphed og Bestemthed, hvormed
de have udtalt den, ffulde formode. Man vilde og feile
meget, om man vilde antage, at alle, for hvem Hertugdom
mernes vedvarende Forbindelse er det hoteste politiske Gode,
ogsaa have sat sig fast i him Lære om Arvefolgcn. Det er
ikke vanffeligt at finde Beviser for det Modsatte. Saaledes
udtalte Prælater og Ridderskab i deres i Anledning af de
da bebudede Provindsialstænder indgivne allerunderdanigste
Adresse af 7de April 1831 det Onffe, at der ved fælles
Forfatning maatte tilveiebringes en Mulighed af ogsaa da
at blive paa det noieste forbundne indbyrdes og med Kon9
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geriget, naar engang, som F olge af Begivenheder, der et
ere at forandre, den Lykke ikke mere m aatte vcere dem for
undt at staae under em og samme M on arks Scepter*). O g faa blev det i 1842 i de Holsteenske S teender udtalt, oz det
netop af M crnd, der hore til de ivrigste Talsm am d for Her
tugdomm ernes indbyrdes Forbindelse, at der herskede en stor
Uvished om Thronfolgen, hvis A fhjerlpning var af paatrcrngende V igtighed. I n g e n tnodsagde dette, saalidct som N o
gen yttrede sin M enin g out den rette Arvefolge, hvilket hine
S ttrn d c r holdt for ubeskedent og betcenkeligt, hvorintod S a 
gen blot var sat i Bevcrgelst for at blive lagt K ongen p aa
H jerte. D e r indgik heller ingen P etitio n i denne R etning,
fordi m an allerede fandt dette anstodeligt, og derhos antog,
at M em cdet kunde opnaaes ved at C om m issarius, som han
lovede, bragte S a g e n og alle de derunder faldne M trin g er
til K ongens Kundskab. D e r have uden T vivl heller ikke vcerct
F a a , som have deelt den oven S . 70— 73 anforte M ening,
at Kongelovens Arvefolge i al F ald var retlig begrundet
strrlig for den Gottorfske Andeel af S lesv ig , men ikke for
den altid Kongelige. B lan d t Andet findes denne M enin g,
der, som vi have seet, kunde vcrre et godt U dgangspunkt
før begge Hertugdom m crnes Vedligeholdelse for D anm ark,
erkjendt i en Erklcrring af et mistet M edlem af Ridderskabet,

* ) C o ll. T id . for 1831 S . 4 3 9 . P a u lsen synes og at have erkjendt,
at det F crllesffab i H ertugdom m ernes R cg jerin g , som forhen fandt
S t e d , m edens T erritoriet v ar deelt m ellem f i m L andsherrer, eller
i det mindste deres U n ion , vilde p aa ny troede i Live, h v is den
forfkjellige A rvefolge m aatte fore til deres A fsondring eller D e lin g .
F ü r D an m ark und fü r H olstein S . 3 5 — 3 6 . E n dnu en U ttr in g ,
hvorfor denne M e n in g lig ger til G ru n d , v il jeg strar komme til
a t o m ta le. M e n ligesom h iin t Fcrllesffab i fin Tid har bragt
Ulykke og F o rv irrin g over H ertugdom m erne, faaledeS vilde det
under den noervcerende S ta tsu d v ik lin g vcrre en endnu stsrrc U regelmcrsstghed end den T i d ; mod den blotte U nion vilde m an heller
ikke komme vidt.
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som ved cit synderlig Fejltagelse er kommet ind i WegenerS
S krift om Hertugen af Augustenborg, i den Forudscrtning,
at den var fra denne, mcit, ester hvad siden er kommet
frem, npaatvivleligt hidrorer fra Grev M . Moltke til Grün
holz. Den Plads, som den ved at Misforstaaelse har
faa et, turde have indtaget Mange imod samme, men hvo
som laser den ltbcit forudfattet Mening, vil finde, at M an
den har havt at selvstændig Mening, der ligesaa lidet var
den i hans Stand herskende, som den af Kongen udtalte,
og at hans Adftrrd, at ville træffe sig ud af den Stilling,
Kongen havde givet ham i Standerne, da hatt ikke efter fin
Overbeviisning kunde forsvare det aabne Brev af 8de J u li
1846 mod de forudsectc Angreb, barer Prag af Samvittighcdsfuldhcd og Fasthed, og i det mindste ikke fra det danske
Standpunkt fortjener ttogen Misbilligelse*).
Men foruden at dat Mening, der skulde have fiaact i
Veien for at Udjevning af den Strid, der rystede Statens
*) S . 213—215 csr. S . 110. Der vilde iøvrigt, om end ikke Udgi
verens hæderlige Charakteer var faa anerkjendt, ikke vare her at
tcrnke paa noget, der lignede Uredelighed. Erklæringen vilde i og
for ug have gjort Hertugen 8Ere, hvis den havde været af ham.
Vel vilde det have fiaact i liden Conseqvents mcd hans øvrige
Forhold, men det er dog aldeles ikke tcrnkeligt, at Udgiveren af
Lyst til at gjøre en saadan Bemærkning, vilde have anført noget'
som han ikke havde anseet for afgjort. Det er fjendtligt, at det
ester Stedet, hvor Afskriften er fundet, i Forbindelse med de første
Linier i famine, ikke er faldet ham ind, at tvivle cm Forfatteren,
stjøndt det, efter at den rette (Sammenhæng er kommet frem, er
let at fee Fejltagelsen, ja selv hine to Linier ved nærmere Prø
velse end ikke
passe til hans Forudsætning. Det er iøvrigt og
fornævnte Erklæring jeg har meent i forrige Note, forsaavidt det
nemlig deri antages, at, efter den Kongelige Mandsstammes O p
hør, det forhen under den Kongelige og Hertugelige fælles Ncgjcring hørende Slesvig nu siulde blive fælles for den »ngre Konge
lige Mandslinie, der arvede den forrige Kongelige Andeel, og for
den Kongelige

Qvindelinie, der i Kraft af Nenuneiationen i 1773,

traadte i det

Gottorfffe Hufes Sted.
9*
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Sikkerhed, ikke har varet ret rodfasiet i Hertugdommerne,
skjonner jeg ikke bedre, end at selv dens meest haardnakkede
Tilhangerc maatte, naar de ret satte sig ind i de oven S .
(>9—80 udviklede Forhold, bringes til at erkjende, hvor
meget de vilde give det, der er dem Hovedsagen, til P riis,
ved uforanderlig at holde fast paa hitn Mening. Det vilde,
som jeg alt forhen har ndhavet, ingenlunde vare ttodvcndigt, at de ffulde vinde cn bestemt Overbcviisning om det
Modsatte af denne Mening. Det vilde vare nok, at de
kom til Erkjendelse af de mange skrobclige Sider, som ikke
tilstede nogen Udsigt til at gjore den gjeldende i dens hele
Strakning, saa at Hertngdommernc vilde blive udsatte for
Sondersplittelse, Anarkie og Borgerkrig, hvis der ikke blev
indslaaet en anden Vei til Knudens Losning.
Det er endnu eet, som jeg ikke maa forbigaae, forend
jeg forlader Skildringen af Slesvig-Holstcinismen, saaledes
som den viste sig i sin anden Periode. Det synes at vare
cn blandt mine Landsmand udbredt Mening, at den, om
den end ikke tilsigtede at rive Hertngdommernc bort fra
Danmark uden forsaavidt dette i sin Tid maatte kunne folge
af den forskjellige Arvefolge, som den antog, saa dog gik
ud paa ogsaa at faae Slesvig indlemmet i det tydffc For
bund. Men der viser sig intet Spor til cn saadan Attraae
sorend i Slutningen af him Periode, og da er det dog langt
fra at det er noget, som betegner en udbredt Stemning. Selv
de ivrigste Kjampcrc for Slesvigs og Holsteens Net til falles
Forfatning antoge, at Slesvig derved ikke vilde komme i
noget Forhold til det tydske Forbund. Det kan i den Hen
seende vare nok blandt Forfattere at navne Ueve Lornsen*).
Mange mene maaskee, at den viste sig i det holstecnske
Ridderskabs i Aaret 1823 til det tydske Forbund indgivne
Andragende om dettes Medvirkning til at forskaffe Holsteen
en efter de forandrede Tidsforhold lempet Fornyelse af
dets aldre Forfatning i Fallesskab med Slesvig. Men
*) S e t Unionsvrrfaffiing G . 412 efr. S . 428.
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dette Andragende gaaer ingenlunde enten nd fra nogen F o r
udsætning cm at S le s v ig selv vedkom det tydske Forbund,
eller paa et Duske om dets In dlem m else deri. D e t udtales
tvcrtnnod, at Slesvigske Undersaatter vilde begaae en strafvandig H andling, hvis de vilde træde frem med Besværinger
paa tydsk G rund, og at derfor dette H ertugdom m es R id 
derstab, deres Pligtfolelse troe, havde trukket sig tilbage selv
fra de forberedende Skridt i denne S a g . Petenternc antoge
imidlertid, at Forbundet var befoiet til at tage sig a f H olsteeus R et til ru F orfatning, grundet paa den ældre form eentlig aldrig ophævede og med S le s v ig fæ lles. D e t tilforede, at det et var om cit T o m eller dens Fuldbyrdelse
de anholdt, men kun om M æ glin g hos Hertugen af S le s v ig * ).
T e r kunde faa meget mindre i Hertugdemmerne være noget Dnske
om S le s v ig s Indlem m else i det tydskc Forbund, som der ikke
kunde være noget Haab om deri at sinde nogen S to ttc for
* ) S e e D e n k s c h rif t der P r ä l a t e n u n d R i t t e r s c h a f t d e s H e r z o g t h u m s
H o ls te i n s S . 1 2 7 ff. S o m b e k je n d t e ra g te d e F o r b u n d e t , a t d e n
p a a b e r a a b t e æ ldre F o r f a t n i n g ikte v a r i en s a a d a u a n e r k je n d t V i r k 
s o m h e d , a t det e fte r den n æ r m e r e F o r k l a r i n g , s o m A k te n a s 1 8 1 5
h a v d e g iv e t ved W i e n e r S l u t n i n g s a k t a f
15de M a i 1 8 2 0 $ 5 6 ,
ku nd e tilholde K o n g e n a f D a n m a r k a t læ gg e den t i l G r u n d
fo r de R e t t i g h e d e r , der fkulde tillæ g g e s de S t æ n d e r , som H o l 
stein skulde h a v e efter so rstn æ v n te A kt
8 13 , e lle r til i n d e n en
v i s T i d a t in d fo r e disse S t æ n d e r . D e t blev d e r h o s u n d e r F o r 
h a n d l i n g e r n e u d t a l t a f enkelte F o r b u n d s m e d l e m m e r og n a v n l i g
P r e u s s e n , a t F o r b u n d e t i in te t T i lfæ ld e kunde b e fa tte ff g m e d
n o g e t d e r vedkom S l e s v i g . D e n n e A sg jo re lse p a a b e r a a b e s id e 
lig s om B c v i i s p a a , a t den p a a s t a a e d e F o r b i n d e l s e m e l l e m
H e r t u g d o m m e r n e er u b e se ie t, m e n den m e d f e r t e d og k u n , a t den
ikke g j e n n e m F o r b u n d e t kunde s æ tt e s i g j e n n e m .
D e n havde
i c v r i g t til F e l g e , a t i n te t a f H e r t u g d o m m e r n e kun de a n t a g e s a t
h a v e n o g e t r e t s g y l d i g t K r a v p a a n o g e n F o r f a t n i n g , t h i ved de
H o l s t e r n g iv n e P r o v i n d s ia ls tæ n d e r a n t o g F o r b u n d e t d e n n æ v n t e
A rtik e l 13 a t v æ re fy ld e stg jo rt. H v a d d e r v id e r e stulde ftee blev
ku n et S p o r g s m a a l m e lle m K o n g e n og F o lk e t, v e d h v i s A sg jo re lse
dog H e n s y n t i l æ ldre R e t t i g h e d e r kunde k o m m e i B e t r a g t n i n g .
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folkelige Friheder, men tv ertun cd Indskrænkninger i saadanne Friheder udgik fra samme, hvilke ikke fik Anvendelse
i Slesvig, uden hvor Regjeringen selv fandt Anledning til
at foreskrive noget Lignende sammesteds, noget der, saavidt
vides, ingensinde var blevet foranlediget ved noget enten der
eller i Holsteen herskende Duske*). Det maatte og være
Enhver klart, at den Betryggelse Staten ffnlde have af
Forbundet, ikke vilde vinde noget Veesentligt ved S lesvigs
Dccltagelse, medens Forbundsbyrdcrne baade i Troppe- og
Penge-Contingentcr vilde forogcs. Under de Forhandlinger,
som have været i Hertugdommcrncs Stænder om disses
Forening, fegte man stedse at gjcndrive den Indvending,
der hentcdes af hint Forskjcl i Hcrtngdommcrnes politiske
Stilling, med den Bemærkning, at naar de lige fra den Tid
de bleve forbundne under det Oldenborgske Huns stedse havde
kunnet have fælles Stænder, uagtet Holsteen stod under den
tydske Rigslovgivning og Keiseren som Rigets Overhoved,
saa kunde endnu mindre det Forbundsforhold, hvori Kon
gen, som Hertug af Holsteen, stod til de ovrige tydske Sonveræner, være til Hinder for den fælles Forfatning**). Forst

*) Det er bekjendt, at den af det tydste Forbund besluttede Censur t i
blev indfort l Slesvig, hvorimod der dog for dette Hertugdomme
blev givet en Anordning 22 J u li 1820 fo r yderligere at forebygge
M isbrug.

Dette blev især sundet fvrnodent fordi man begyndte

at tye t il de Slesvigste Prcoser for at saae det trykket, som ikke
kunde passere Censur i Holsteen eller andre tydste Lande.
denne Anordning vedligeholdt dog en Pressefrihed, som, naar
var blevet derved, havde været stone end i Danmark.

Men
det

Siden blev,

som Felge af senere Anordninger og Fortolkninger, Pressefrihedens
Tilstand ikke der synderlig bedre end i Holsteen, men dette var rist
ikke grundet

i noget

enten fra

domme fremkommet Ønste.

De

det ene eller det andet Hertug
Slesvigste Stænder

indkom og

i 1836 med Forestilling derimod. See Stænder-Tidenden S . 2010—
2015 csr. S . 3 4 4 -3 4 7 og 9 4 5 -9 7 2 .
** ) See

Slesvigste Stænder-Tidende for

1838 S .

1109, Holsteevste

Stændertidende for 1840 Bilagsheste S . 949— 950.

Paa aldeles
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i 1842 fremkom i de Slesvigske Stænder en Committees
Pluralitet, bestaaende af Advoeaterne Besclerog Güllich, med
den Bemærkning, at saafrcmt det, trods de af dem anforte
Modgrunde, ffulde være i Veien for Stænderfællesffabet, at
kun det ene Hertugdomme horte til det tydske Forbund, faa
vilde denne Hindring kunne afhjælpes ved at Kongen ogsaa
fom Hertug til Slesvig indtraadte i famme. Det tilfoiedes,
at dette og iovrigt vilde vcrre velgjorende, deels med Hensyn
til de Vanskeligheder, som kunde opstaae ved at det tydske
Forbund udviklede sig til storre Indflydelse paa Statslivet,
deels fordi det vilde gjere en Ende paa den i Danmark
frcmtrcrdende Strceben efter at incorporere Slesvig. Men
denne under en hoist ophidset Stemning af tvende heftige
Bevægelsesmænd antagne Mening, hvorpaa Committeens
tredie Medlem, Klosterprovst Grev Ncventlow, ei vilde gaae
ind, fik ikke heller Forsamlingens Bifald, hvorimod denne
med 26 Stemmer mod 13 besluttede, at alt hvad Committeens Flecrhed i faa Henseende havde yttret*) skulde udela
des i Forsamlingens Bctcrnkning. Forst i den Slesvigffe
Stcrnderforsamling for 1846 viste der sig ovcrveiende Stem
ning for en Petition i him Retning, der dog som Folge af
Forsamlingens tidligere Oplosning ikke gik ind; men dette
ffeete under Indvirkningen af den hoist bevægede T il
stand, der var opstaaet efter at det aabne Brev af 8de J u li
1846 var tidkommet, ligesom og Grunden blev sogt i den
ubeskyttede Tilstand, hvori Slesvigs Selvstcrndkghed og hid
tilværende Forbindelse med H elftem befandt sig lige over
for de derimod rettede fra Danmark udgaaende Bestræbelser,
som nu formeentlig havde fundet Indgang hos selve Regje-

samnie Naade har Ridderstabet og allerede yttret sig i sit ferste
Andragende til Kongen om at opretholde den gamle falles Forfat
ning, dateret 8 Octbr. 1816. See det i Note S . 133 ncrvnte S krift
S . 168 og 169 jnfr. Holsteenste Stamdertidende for 1838 S . 2530.
* ) See S esvigste Stcrndertidende for 1842 S . 1735 og 2det B ilagShefte S . 127— 129 samt S . 137.
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ringen. Herfra kan der saaledes ikke hentes n-oget Beviis
for hvad der, naar Gemytterne kom til rolig Overveielse,
vilde vcrre Onstet i Hertugdommerne, og endnu mindre kan
man slutte hertil af hvad der foregik under de vilde Bcvægclscr i 1848. Det fyitcs og, saaledes som Tingene nu
staae, klart, at Kongen vil vcrre istand til at holde Holsteen
uden for videre Forbindelse med Tydskland end den, som
kan udledes af Forbundsakten af 1815, hvis denne for de
tydste Stater, som ei ville indtråde i en Forbundsstat, scrttcs
i nye Kraft, ja det turde endog, hvad der vist, efter de uuvcrrende Forhold, vilde vcrre det enstetigste, lade sig gjore
ganste at drage Holsteen ud af den tydste Forbindelse. Og
da antager jeg ikke, at der nu vilde vcrre noget til Hinder
for en Sagens Ordning, hvorved Statens forstjcllige Be
standdele kunne holdes sammen i en Forening grundet paa
deres hidtilvcrrende Forbindelse med de Lempninger, fout
de forandrede Forhold krcrve.
Men der opstaaer det Sporgsmaal, om det er godt og
onstcligt at kalde en saadan Forening til nyt Liv. Det
har alt for flere Aar siden vcrret „Fædrelandets" Politik, at
den hidtilværende Forbindelse mellem de to Hcrtugdommer
var faa fordærvelig, at den uden alt Hensyn til fremtidige
Arverettigheder burde snarest mulig ophæves, saaledes at
Holsteen traadte ud af det Statsfællesskab, hvori det havde
staaet med Danmark (stjondt man just ikke havde noget
imod at Danmarks Konge, saalænge den gjcldende Arvefolgc
maatte tillade det, tillige blev Hertug af Holsteen), men at
derimod Slesvig under en eller anden nærmere Bestemmelse
indlemmcdes i Kongeriget. En saadan Tingenes Ordning
vilde, saa tænkte man, være til Held for alle Partier; for
Holsteen, fordi det ved Tilhænget af Slesvig og dettes uoploselige Forbindelse med Danmark hæmmes i dets Udvikling
som Medlem af det tydste Forbund, hvilket hiint Blad den
Tid spaaede en herlig Fremtid; for Danmark og for Sles
vig, fordi disse da frit kunde udvikle sig i den standinaviske
Retning, som Verdensstyrelsen stal have anviist dem. Eu Tidlang
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var ogsaa Redakteuren af det meest anscete holsteenffe Blad,
Kieler Correspondentsblatt, O l s h a u s s e n enig i at Hol
stern, for tilfulde at komme til sin Ret som tydsk Land, helst
maatte opgive Slesvig. Denne Mening havde ogsaa da
nogle faa Tilhcengere i Holsteen, hvilke dannede et særeget
Partie, det ny-holstecnske. Bemeldte Blade havde tildeels
som Folge af denne Samklang, den Tid megen Godhed og
Agtelse for hinanden, ligesom og enkelte andre danske For
fattere, der dog kuli tildeels sluttede sig til „Fædrelandets"
Politik, istemte O l s h a u s e n s Roes*).
Det viste sig
imidlertid, at det var i den Tanke, at Slesvig dog snart
maatte felge efter, at denne havde raadet sine Landsmænd til
for Tiden at slippe dette Land for desto kraftigere at kunne
drive paa Holsteens fuldkomne Germanisere«. Det nyholsteenske Partie havde ingen Rod og visnede snart.
At Forbindelsen med Slesvig ligger Holstenerne mere
paa Hjerte end den med Tydskland, er noget som de ikke
blot idelig og idelig have udtalt, men som ogsaa bekrceftcs
ved deres hele Fcerd, ligesom og baade Historien og Geo
graphien og alle de mange Baand, som det noie og levende
Samqvem har stiftet, viser dem hen til denne Forbindelse.
Om de end i Begyndelsen af Bevægelsen i 1848 folte dem
ligesaa stærkt hendragne til Tydskland som til Slesvig, saa
er dog denne Runs nu over eller vil i al Fald snart være
det. T il Ovcrflodighcd bemærkes, at Rctssporgsmaalct heller
ikke staaer saalcdes, at det kunde beroe paa dem, om de
vilde træde ud af Forbindelsen saavel med Danmark som
med Slesvig, (sie oven S . 42—44, 61, 75—78), for at
blive desto fastere indlemmet i Tydskland, eg at Politiken
udenfor det, der kunde hidledes af den historiske Ret, skulde
understotte dem for at sætte dem istand til at sondcrflide det
længe sammenvoxede politiske Legeme, vilde være urimeligt.
Dog dette er, som sagt, til Overflodighed, da der intet er
*) See Danmark, Slesvig og Holsteen, Slesvigs selvstændige Udvik
ling, af Baron D i r e k i n k - H o l m s e l d 1844 S . 94—95.
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vissere end a t de foretrække Forbindelsen nred S le s v ig , og
it a a r den derved kan hæ vdes, gjerne blive i den med D a n 
m ark, selv om dets hele politiske Forbindelse med T ydskland
derfor m aatte opgives.
S a a le d e s som S a g e n viste sig fo r nogle A a r siden v ar
det ikke m indre vist, at S lesv ig ern e hængte ligesaa fast ved
H olstccn; ja den hele Bevægelse h ar været nok fa a levende
og i det mindste viist sig p a a cn la n g t m ere lidenskabelig
M a a d e i S le s v ig end i H olstccn. I de senere A a r have
derim od denne S a g s P artig jæ n g ere for en stor D e el forfpildt den alm indelige S te m n in g , der forhen var fo r sam m e.
D e t h a r saaledes faact et Udseende af, at S le sv ig e rn e i faa
Henseende vare deelte, at vel bcit forrige A ttraae cndnn v a r
herskende i den sydlige D e e l, og at selv i den nordlige den
sam me R etn in g v ar deels overveiende, dcels dog ikke lidet
udbredt i S tæ d ern e, b lan d t Em bedsm æ ndene og dem, der
ellers regnes til den mere dannede C lasse, m en at det deri
mod i B ondestanden og L andalm nen nu snarere er det a l
m indelige D uske, at om bytte den vante Forbindelse med et
nærm ere og mere .um iddelbart F o rh o ld til deres danske
B ro d re, m edens Jn d v a a n e rn e i M ellem slesvig vare m ere danske
end i det sydlige og m ere holsteenske end i det n o rd lig e ; dog
ville n atu rlig v iis disse F o rh o ld ogsaa p a a enkelte Stedervise sig i cn noget anden Skikkelse, end den som svarer til
den alm indelige A nty d n in g . D e t er im idlertid vist, at
end itu m edens S trid e n i S tæ n d e rn e om det dattst'e S p r o g s
Berettigelse i R etspleien og i offentlige F o rre tn in g e r v ar
p a a sin H vide, have sam tlige nordslesvigske M edlem m er be
stemt erklæret sig for at vedligeholde deres statsretlige F o r 
bindelse med deres sydlige N abo er. S a a le d e s v a r der ntcfc
den Slesvigske S tæ n d e rfo rsa m lin g s i 1838 indgivne A n d ra 
gende om det danske S p r o g s Jn d fo re lfe som R e ts - og F o r 
retningssprog i de daust'talcnde D istrikter, (fee oven S . 3 7 ),
forbundet et andet om , a t der i H ertugdom m ets danske
S k o le r fkulde gives U nd erviisn ing fire T im er ugentlig i det
tydffe S p r o g og i den sædvanlige U n d erv iisn in g stid ; og for
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at bey ise Nodvendigheden heraf for Beboerne as Slesvigö
nordlige Distrikter, selv t de fattigste Folkeklasser, anfortes
det, at de havde meget mere Samqvem mcd Slesvigs tydfftalende Judvaancre og mcd Holstccn end med Danmark*).
Dette Andragende hidrvrte netop fra cn Deputeret fra de
nordlige Distrikter og fandt saa almindelig Understottelse,
at, nagtet Præsidenten, Etatsraad Falck, yttredc at saadan
Underviisning kun burde gives i Privattimer og for de
B orn, hvis Forcrldre eller Vcrrgcr forlangte det, og underflottede denne sin Mening med meget gode Grunde**), saa
vandt dog denne Jndskrcrnkning kun to Stemmer for sig,
medens 37 Medlemmer stemte for det uindskrcrnkcde Andra
gende. Ved Reskript af 15de M a i 1840 bevilgede Kongen
i Overensstemmelse mcd det Slcsvig-Holfteenske Cancellies
Indstilling, kun det, som denne ringe M inoritet havde an
befalet**). Ligesom nu dette, hvad jeg ei kan undlade her i
Forbigaacnde at bemcrrke, viser, hvor stor Uret man har
gjort, saavel Christian den 8de som det Collegium, hvor
under de vigtigste af Helligdommernes Sager da horte,
naar man har villet paasige dem cn utidig Eftergivenhed
mod dem, der onskede at fortydffe Slesvig, stråledes inde
holder og selve Sagen et talende Bcviis for, hvor stcrrkt
Nordslesvigerne crkjcndte Vigtigheden af deres Forbindelse
mcd deres tydsktalcnde Naboer, og det i samme Oieblik, da
de ivrigt stredes om at skaffe deres danffe Modcrsmaal dets
Berettigelse i dets Hjem. Maaskce Nogen vil mene, at det
kun var cn vis Forknyttelse, der bragte dem til i denne
Sagens Deel at slutte sig til de betydende Medlemmer, som
i den anden og dem mere magtpaaliggende Deel af Sagen
havde vcrret dens ivrige Modstandere. Men det lader sig dog
ncppe antage, da de, hvis de ikke virkelig havde vcrret over
tydede om Gavnlighedcn as forncrvntc Andragende, vilde i
* ) Stander-Tidenden S . 1113— 1116.
* • ) S t . Tid. S . 607— 608.
* " ) See C oll. Tidenden for 1840, S . 567 efr. 565.
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deres Praesident have haut en S to tte at holde sig til, og de
faa m eget m ere m aattc finde sig hendragnc til denne, som
de uden T v iv l erkjcndte, at de skyldte hatto Understottelse
den liden M a jo rite t, den anden D e e l a f S a g e n , tro d s den
mcrgtige M o d stan d , opnaaede. E t ikke m indre kraftigt V id 
nesbyrd afgav c N ordslesvigerne i 1840 fo r, at deres K jæ rlighed til deres M o d e rsm a a l ingenlunde bragte dem til at
attraac nogen F o ra n d rin g i deres Forbindelse ntcfc deres
tydsktalende M ed bo rgere. D e r blev nem lig d a, som alt
oven ( S . 37— 3 8 ) Bemærket, i den Slesvigske S tæ n d e rfo r
sam ling reist en ny S a g an gaaen d e O phævelsen a f det K gl.
Reskr. a f 14de M a i, hvorved P e titio n e n a f 1838 blev af
g jo rt, og idet de 8 M ed lem m er, der vedbleve D usket om
den B erettigelse, fem S tæ n d e rn e i 1838 havde begjæ rt og
Reskriptet tilstaaet det danske S p r o g , udtalte de gjentagne
G an g e , at den dansktalende S le s v ig e r intet vilde uden
fit S p r o g , a t h an ikke m indre vilde være S le s v ig e r ester
fine statsretlige F o rh o ld , end datiff ester fin N atio n alitet,
og ikke onfkede anden F o re n in g med D a n m a rk end den bestaaende, ikke onskede dansk R e t og dansk R etssorfatm 'ng,
m en vel F o ra n d rin g e r og F o rb ed rin g e r i den nærværende
R etstilstan d * ). D e gjcntogc d erh o s, hvad der i 1838 var
ud talt om det lan g t storre S a m q v e m det nordlige S le s v ig
havde med det sydlige og med H olsteen, end med D a n m a rk ,
og den d erp aa grundede alm indelige T ra n g for alle F olke
klasser til Kundskab i det tydfke S p r o g , og tilfviede, at den
indskrænkede M a a d e , h v o rp a a det forrige A ndragende forsaavidt v ar bevilget, ester deres O verb eviisn ing ikke vilde
tilfredsstille denne T ra n g . D o g sandt de, med 14 andre
M edlem m er, der tilsam m entague udgjorde en M a jo rite t, at
det dog hellere titaattc blive ved dette ufuldkom ne M iddel,
end at ogsaa det skulde bortfalde. D ette havde derim od 20
andre M edlem m er m eent, hvilke Breve deres lidenskabelige
M issornoielse med den K ongelige A fgjorelse saavidt, at de
*) Slesvigske Sicradertidende fur 1840 2det B ilagsh efte S . 726.
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endog indstillede Rest'riptet til Ophævelse ogsaa i denne
D eel, idet de sogte at bevise, at der ci alene intet derved
kunde udrettes, men at det endog kunde gjore den Underv iisning i det tydske S p ro g Asbrerk, der hidtil i mange
danske S k o ler var givet som eu D eel af den ovrige offent
lige U nderviisning. D a den M odstand, som S tæ ndernes
Fleerhed i 1840 gjorde imod det, som den selv forrige
G a n g havde besluttet og Kongen derefter bifaldt, havde
en ganske anden opirrende N atu r end den S trid , der i
1838 fortes mod den da omspurgte Berettigelse sor det
danske S p ro g , som da var noget ganske nyt og vel kunde
medfore nogle praktiske Vanskeligheder, faa har det faa
meget storre Betydenhcd, at de dog i de stærkeste Udtryk
erklærede, at de ingenlunde ouskede at træde ud af deres
Forbindelse med Holsteen. Ligeledes faae deres gjcntagne
U ttrin g cr til Fordeel for tydsk U nderviisning i H ertngdom m cts S ko ler foroget Betydenhcd derved, at de forsaavidt
traadte i M odsæ tning til det K gt. Reskript, der i S a g e n s
anden D eel havde givet dem M edhold mod det M odpartie,
fom nu traadte frem i foroget T a l og med forstærket
Heftighed*).
V il man sige, at disse M æ ud ikke havde politisk S a n d s
nok for at indste de middelbare F olg er, som den anbefalede
F oran staltnin g kunde have, og at altfaa Regjeringen havde
havt god G rund til ikke uden med ostmeldte Indskræ nkning
at bifalde samme, faa skal jeg intet derimod erindre. M en
dette vedkommer aldeles ikke det jeg udleder af deres U ttrin ger, thi der kan dog ingen politisk Kortsynethed ligge til
G rund for deres Erkjendelse af det S am qvcm s Betydenhcd,
som Nordslesvig havde med S y d e n ; dette var a t umiddelbar
G jcnstand for deres Iag ttag else.
I nogle af de paafolgcnde A ar vcdbleve Nordslesvi
gerne i Adresser og D eputationer, hvormed de til den Tid
faa ofte nærmede sig T hro nen , stedse at udtale det samme
*) 1. c. S . 736.
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Sind. I den senere Tid, da den Tanke begyndte at faae
Indpas, at den vedvarende Forbindelse med Holstccn maatte
kjobes med Afsondring fra Danmark, har der vistnok yttret
sig ct andet Sind med Hensyn til him Forbindelse. Dog tor
jeg ikke bestemt sige til hvad Tid den forandrede Retning
begyndte at vise sig, da jeg kun har det almindelige In d 
tryk tilbage af hvad der blev offentlig meddeelt om stige
Adresser og Deputationer, hvis ecnsformige Talcmaader
gjore, at man ikke let beholder en særlig Erindring
derom. Kun troer jeg ikke, at det er skeet forcnd i
1845, og det er naturligt, at Nordslesvigernes Sind
er blevet end mere rettet mod Danmark og fjernet fra
Slesvig-Holsteinismen, da denne brod nd i aabent O p
ror, og der under dette esterhaanden udviklede sig saa
meget, der deels opvakte deres moralske Uvillie, deels blev
dem til stor Plage og Fordærvelse. Men hvis Forholdene
kunne komme i den Orden, at Valget ci indskrænkedes ttil
Danmark eller Holsteen, men der blev et tredie, D a n 
mark tilligemed Holsteen, under de oftere antydede nærmere
Bestemmelser, saa vil der neppe være nogen synderlig T vivl
om, hvorledes Nordslesvigerne ville vælge.
Jovrigt hat
jeg allerede oven (S . 51 Note) bemærket, hvorledes det
dog, under Forudsætning af en hensigtsmæssig og vclbefcæstet Ecnhed mellem Danmark og begge Hertugdommerme
med Hensyn til de fælles Anliggender, vel kunde komme
under Sporgsmaal, om ikke de nordligste Dele af Slcsvn'g
burde indlemmes i Danmark. Fra Holsteens og det syldlige Slesvigs Side turde der ikke være meget at indvcmde
derimod, ligesom der og forlængst er i de Slesvigske Stæmder netop af en ivrig Slesvig-Holstener gjort en saadmn
Bevægelse, hvad Haderslev Amt angaaer, (Als og Wreoe
maatte være ligcsaa egnede dertil). Men netop i Dansktpedens saavelsom og i Statseenhedens Interesse vilde jseg
finde det betænkeligt, at adskille dette reent danske Elemeent
fra det ovrige Slesvig, hvor det i Forbindelse med de 0 )v-

rige halvdanske Elementer vel, naar Partiaanden er garnet
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til Hvile, kunde udove eu Indflydelse, hvorved den tydske
og danske D eel af S ta te n holdes ncermcre sammen. O gsaa
kunde den Om skiftning af den tilvante R et, som deraf vilde
blive en F olge (th i særegne Læreanstalter i Retsvidenskaben
og en særegen overske Dom stoel lod sig ikke tænke for en
saa liden K red s), og Sonderrivclseu af commnnale F o rb in 
delser, medfore stene S a v n og Ulemper for Beboerne end
m an for Oieblikket forestiller sig. K un, hvis det, n aar S a 
gen kommer til rolig Overveielse, findes, at dette M iddel
kunde være af V igtighed for den oieblikkclige Beroligelse,
m aatte det maaskee være at vælge. Kniven blev i det mindste
ikke saa skarp, som den Andre ere stemte for at bruge.
D erim od turde der fra dansk S id e mode den storste
Vanskelighed mod den Fornyelse af de tidligere F orhold,
som, efter m in M enin g, er det eneste brugbare G ru nd lag for
en frelsende O rd ning a f S tatsforholdene. E nhver F o rb in 
delse mellem de to H ertugdom m er h ar, saaledes lyde nu ad
skillige S tem m er, været en saadan Kilde til Ulykker og
Forurettelser for D an m ark , og er desuden saa lidet beretti
get, at D an m ark heller m aatte give S lip p aa Holsteen, ja, om
det skulde gjelde, ogsaa paa den D eel af S lesv ig , som finder
sig nicest tiltrukken til Holsteen, end taale hunt tydske L ands
Forbindelse med det danske N aboland. M en dette er kun
det lidenskabelig ophidsede P a rtie s S p ro g ; det rolige sunde
Overlæg dommer anderledes. Hine M eninger udtales gserne
lom et Axiom, hvilket og er den virksomste M aad e til at
skaffe dem In d g a n g . S jeldcn t indlader m an sig p aa nogen
Begrundelse, vg, n a a r det forsoges, saa er den til F o ru n 
dring los. S aaled es har nylig en F orfatter sogt at under
stotte den ved nogle henkastede Træk af en længst forsvun
den Tid, hvortil der knytter sig forhadte E rindringer, men
uden at Tanken fores hen til den historiske S am m enhæ ng,
hvori Forholdene m aae sees, for at finde en rigtig B edom melse*). H an aabner Rækken af disse Hentydninger med
*) S er SchouwS danfie Ugrffrist. N o. 17.
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at nævne, hvorledes Grev Geert understottede det danffe Op
rorsparti mod Christopher den 2den og benyttede sin S til
ling til at faae Slesvig i arvelig Forlehning*). Men der
hentydes ikke paa den aldeles oploste Tilstand, hvori Riget
da befandt sig og alt en Tidlang havde befundet sig, ei
heller paa Christophers store Uværdighcd til den Krone, hvor
til han kun ved at underkaste sig cn haard, mm for de Store
i Landet gunstig Haandfæstning, havde formaaet disse til,
tvertimod hans afdede Brodér Erik Menveds Raad, at
vælge sig, eller til den Troløshed og Daarffab, hvorved
han gav Stænderne Anledning til at opsige ham Huldskab
og Troskab og vælge den Slesvigske Hertug Valdemar, den
afdode Konges Brodersøn, og med denne, der var i Barne
alder, at indkalde hans Morbroder, den heit anseete Holsteenffe Greve. Vistnok har denne dristige og snedige Mand
forstaaet at fiffe i rorte Vande, og i Jylland, som han i
Egenskab af Panthaver havde inde, herskede han, navnlig i
de adffillige Aar, hvori Riget hverken havde Konge eller
nogen anden over det Hele raadcndc Magt, med et saadant
Overmod og Haardhed, at alle danffe Hjerter takke den
Mand, der hævnede sig og Landet ved at tage ham af
Dage. Men naar man seer hen til Tiden og til Forhol
dene, saa kan hans Adfærd ikke betragtes anderledes end
mange andre Herfferes, der, ligesom han, have erhvervet sig
Tilnavnet den Store, et Tilnavn, som han bærer ogsaa
hos danffe Historieskrivere. Det er derfor synderligt, hvor
ledes han nu kan blive en Skillevæg mellem de Folk, som,
og det netop under hans Mtlinge, nu have været forenede
i nærved fire hundrede Aar**). Det er mig i det Hele

*) S . 30 3.
* ') M a n kan hverken sige, a t de Holsteenste Historiestrivere
fo r

G rev

G certs

F e il

eller de danste Historiestrivere

ere blind«
fo r

hane

glimrende Egenstaber ; endnu mindre er der nogen Nvvereensstem.melse i dereö Domme om Christopher.

M a n sammenligne til E r.
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ubegribeligt, hvad m an her vil bevise ved at udhæve den
V o ld og Uret, som Holstenerne m aatte have tilfoiet de
D anske, enten i den T id, hvori de strebe mcd hinanden som
N aboer, der hver for sig søgte snart at udvide sig, snart at
beskjærme sig mod den gjensidige Udvkdclseslyst, eller i den
senere T id, da de forvirrede F orhold, fem fulgte af Landets
D elin g mellem forskjellige F yrster under Vedligeholdelse af
et m isligt Regjeringsfællesskab, fremkaldte Kiv og Fiendffab.
Uden at tale om at den upartiske Overveielst viser, at der
h ar været Uret fra begge S id e r, saa m aatte jo netop denne
ældre Historie snarere fore os til at indste, hvor vigtig den
fredelige Forbindelse var, som omsider blev tilveiebragt
mellem de Folkeslægter, som i lan g T id odede deres K ræ f
ter p aa at fordærve hinanden. D et er T idsrum m et fra 1720
indtil den ulykkelige T id, da Tanken om, at hun Forbindelse
snart skulde sonderrives, allerede ndovede en sønderrivende
V irkning, som vi maae have for D ie, n a a r vi ville sporge
om denne Forbindelses V æ rd.
D e t er nu mærkeligt, hvor lidet navnlig den ovenberorte F orfatter h ar tænkt p aa den T id , hvorpaa det dog
egentlig kom an. S elv hvad der skal tjene til at betegne
denne, er p aa en forvirrende M aade indblandet i de T ræ k,
der skulde give os Billedet af de foregaaende T ider. M e n ,
ilagtet T alen s Sam m enhæ ng kunde synes at vise det m od
satte, kan det dog ikke være til de Gottorfske H ertugers Tid
han sigter, naar han taler om en ved hvlsteensk Indflydelse
bevirket Udvidelse af Hertugdøm m ernes indbyrdes Forbindelse,
om en planm æssig Bestræbelse efter at faae de hoie S te 
der, de indflydelsesrige Embeder, navnlig den hele R igsbestyrelst, ligcsaavel af S lesv ig som af Holsteen, og dertil det
danske H ofs Repræsentation ved fremmede H offer, bragt

In d ledning til D a n m a r k s Historie under de Oldenborgske U n io n s
konger i Historist Tidsskrift 6 B . 1 H . S . 14.
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over fra danske Hander i tydske. Ved denne Taktik skal
det, hedder det, vare lykket at faae Modstanden mod den
holsteenske Politik lammet, hvorhos det danske Regjeringssystems Mangel paa Holdning og Energie ligeoverfor de
Slesvig-Holstcenske Magnater beklages*). Den, der ikke
er vant til blindt hen at overlade sig til Indtrykket af
ofte gjentagen los Tale, men vil gjore sig Nede for den
rette Beskaffenhed af de Forhold, hvorom der er Tale, har
ondt ved at begribe, hvorledes cn Forfatter, der vist ikke
mangler Indsigt og Evner, fan komme til at gjore saa
aldeles ubegrundede Paastande. Der er vel intet naturli
gere, end at de Pladse i den hoiere Regjering, fom have
at behandle Hertugdommernes farlige Anliggender, ordcntligviis ere blevne besatte mcd Mand, som decls have aflagt
de befalede Prover paa Indsigt i deres Retsforfatning,
decls ved at forestaae Embeder sammesteds have erhvervet den
Erfaring og den Kundskab til Forholdene, som hine Regjeringsposter krave. Og medens derimod de Poster, der have
med Danmarks farlige Anliggender at gjore, saavidt vides,
aldrig ere blevne besatte mcd Holstenere eller Slesvigere,
undtagen med nogen af de Enkelte, som her i Riget ere
blevne dannede for slige Embeder, er det ganske i sin O r
den, at der i den Deel af Rcgjeringen, der ligemeget ved
kommer hele Staten, maa findes Nogle, der ere fodte og
dannede i Hertugdommerne. Men om nogensinde Holste
nere og Slesvigere i cn nforholdsmasskg Grad have havt
Deel i den hoiere Bestyrelse, eller i det Hele i Statens
Embeder, saa maa det vare flere Menneskealdre fidelt; man
maa i det mindste gaae tilbage til Struensees Tid. Der
turde i de Tider, der ligge os narmest, endog have varet
rigelig saa mange danskfodte Embedsmand i Hertugdommerne som Slesvigere eller Holstenere i Danmark, og det

') I.

C,

S . 367.
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ltbnt at regne de under det forrige danske Cancelli horende
Præstekald i det Slesvigske. N aturligviis m aae de P ladser
i den hoiere Negser in g, hvis Virksomhed nærmest angaaer
H ertngdonnnerne, ikke fordi den har sit S æ de i K jobenhavn kunne henforcs til danske Em beder*). M en selv af
disse P ladser have dog i de senere A ar enkelte været besatte
med M æ nd , som vare danskfodte og dansk dannede. E ndog
Præ sidiet i det Collegium , hvorunder udelukkende S a g e r fra
H ertngdoinm erne horte, h ar fra 1802 til 1842 stedse været i
saadanlle M æ n d s H æ n d er; fra 1809 havde tillige en anden
dansk R etslæ rd P la d s sammesteds, og var i mange A ar
som forste D eputeret dets Referent i S ta tsra a d e t, n aar
Præsidenten havde F o rfald . F r a 1802 var der og en lang
Række af A ar, hvori ingen S lesv ig er eller Holstener blev
kaldet til S æ de i S ta ts ra a d e t; forst i 1831 fik en Holstener
en saadan P la d s (G rev R antzan B rcitcnburg), og at denne
ingen synderlig Indflydelse havde, er bekjendt. D e t var en
ædel og dannet, almindelig elsket M a n d , men han var ingen
ovct F o rretn in g sm an d , og fik heller ikke itbctt netop ved sit
S æ de i S ta tsra a d e t D eel i R egjeringcn; han var derhos
stedte svagelig, folte sig ikke vel i sin S tillin g og længtes
efter at komme ud a f samme. H vad vore udenlandske An=
liggetider angaaer, da erindrer seg ikke, at en Holstener h ar
staaet i S pid sen for samme for 1842; thi B e r n s t o r f e r n e
vil m an dog vel ikke overlade til Holstenerne, der forresten
vistnok med stor Glæde vilde optage dem som deres L andsmænd. M en den Holstener, der i 1842 blev Chef for det
udenlandske D epartem ent og tillige S tatsm in ister, var ganske
*) P a u lfc n indremmer allerede i 1 8 3 0 , at sorholdSviis flere danstfedte havde Em beder i H ertugdøm m erne end omvendt. „Für
D ä n em a r k und für H olstein" S . 4 0 . I den siden forlvbne Tid er
det langt fra at Forholdet er blevet vendt o m . D e r vil vist
ing en beskylde hiin F or fatte r for a t vcrre partist til S k a d e for dr
danste Paastande.
10*
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sikkert det heldigste Valg, der lod sig gjore; og jeg er overLeviist om, at Danmarks udenlandske Anliggender siden Bernstorfcrncs Tid i det mindste ikke havde vcrret i bedre H cruder.
Grev Heinrich Neventlow Criminils ualmindelige Evner, faste og
crdlc Charaktecr var og almindelig anerkjendt; men dog hår
et vist Partie oste deels bestemt udtalt, deels antydet, at det
var uforsvarligt at betroe Donmarks Velfcerds Anliggender
i denne Mands H cruder, fordi han maatte antages at vcrre
mere stemt for de scrrlig holsteenst'e Interesser*). Det ansaae det imidlertid ikke for nodvendigt at anfore nogen
Kjendsgjerning for denne eensidige Retning; det hele Beviis staae i, at han var en Holstener. Men ligesom jeg
hos Ingen har fundet, enten en grundigere Opfatning og
Bedommelse af Forholdene mellem Danmark og Hertugdommerne eller et renere det hele Fcrdrcland med lige Kjcrrlighed omfattende Sind, saaledes er jeg og vis paa, at dette,
naar den blinde Lidenskab har tabt sit Herredomme, vil
finde almindelig Anerkjendelse.
Nn har imidlertid „Fcrdrelandet" i den forhen be
reite Artikel, No. 261, indladt sig i en Bedommelse over
et hoist betydende Regjerings-Skridt, som det tillcrgger Grev
Reventlow Criminit, og i Henhold dertil frakjendt ham
Dygtighed til at styre LandetS ndenlandst'c Anliggender, me
dens det dog ikke vil ncrgtc ham Dygtighed til m sncrvrcre
Embedsvirksomhed. Naar Forfatteren forndscrtter, at det
aabne Brev af 8de J n li 1846 er givet paa Grev Criminils
Raad, saa er denne Forndscrtning vistnok mere anlediget
end det meste af Artiklens ovrige Indhold; og jeg kan
efter min Overbeviisning heller ikke andet end indromme, at
hans Bemcerkninger over hiin Regjeringshandling for en
Deel ere grundede.
Imidlertid er hiin Forndscrtning,

* ) En ganske mcerkelig Udladelse
Norsk. S t. Td. f.
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der natnrligviis ikke tra'der frem som ni Formodning men
som om det var et Forfatteren velbekjendt Faktum, urig
tig. Det vilde være hoist upassende, vm jeg vilde indlade
nn'g i en omsterndclig Meddelelse angaaende det aabne Brevs
Historie, men efterat den Ncgjering, hvorfra det er ndgaaet,
er oploft, fkjonner jeg ikke, at det kan veerc mod P ligt,
naar jeg her giver Sandheden et Vidnesbyrd, som maaskee
kunde bidrage til at fremskynde en rigtig Erkjendelse af en
Mand, som det turde vcrre af uberegnelig Vigtighed
at gjenvinde for Statens Tjeneste. D a det er en nnndgaaelig Folge heraf, at jeg og maa berore mit eget For
hold til det aabne Brev, saa kan jeg heller ikke derved finde
nogen Betænkelighed.
Grev Neventlotv Criminil var vel Formand i den
Commission, der, stråledes som det aabne Brev ommelder, var
blevet anordnet til noiagtig at undersoge alle Arveforholdene
i Hertugdommerne, og som saadan foredrog han Sagen i
et overordentligt Statsraad, som holdtes paa Sorgenfri i
J u li Maaned 1846, nogle Dage efter hinanden. Ogsaa
forte dette Foredrag saavcl til den Vished om Arvefolgen i
Slesvig, som til de Tvivl om den Holsteenske, der udtales i
det aabne Brev. Navnlig var den forste Deel heraf be
grundet i en med særdeles Omhu og Skarpsindighed gjeunemfort Undcrsogelse af vedkommende Aktstykker og histo
riske Begivenheder, med særdeles Hensyn til alt hvad der
gjennem Pressen var fremkommet for at betage dem deres
Betydning til at hjemle Danmarks Paastand; hvorom det i
Forbindelse med det aabne Brev udkomne Statsskrift ogsaa
bærer Vidnesbyrd. Den Deel af Undersogelsen, der vedkom
Holstecn, var ikke aldeles gjennemarbeidet, og kom desuden,
efter den Vending, Sagen tog, ikke til ndforligt Foredrag.
Men det hele Arbcide skulde, efter Commissionens Hensigt,
kun benyttes til at fremvirke den i Patentet omtalte Anererkjendelse af at den samlede danske Stat ogsaa efter den
Kongelige Mandsstammes Ophor burde blive sammen, hvil-
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fet naturligviis maeittc skce ved cn hensigtsmæssig Benyt
telse af det bearbeidedc Stof, deels i Laudet selv, deels hos
de venskabelige Magter, som ncrrmcst knude finde dem kal
dede til at tage Deel i denne Sag. Da den Mening lin
der Forhandlingerne sremtraadte, at der strar burde ndgaae
en Kundgjorelse om den fulde Forvisning, Kongen havde
om at Arvegangsmaaden var den samme i Slesvig som
i Danmark, faa yttrede Grev Criminil sig derimod
med den storste Bestemthed og udviklede de mangesidige
Ulemper, som deraf maatte befrygtes, med et faa indtræn
gende overskuende Blik, at jeg derved blev fuldkommen
bestyrket i den Mening, som jeg for Resten stedse havde
ito’ict, at der intet Gavnligt knude udrettes ved en faadan Erklcrring, men at den tvertimod kun vilde paa flere
Maader skade vor Sag. Dersom jeg ikke forhen havde
verret ovcrbcviist cm min fortræffelige Collegas sikkre Over
blik og faste Holdning, faa vilde jeg ved denne Lcilighcd
have faact denne Overbeviismng. Ogsaa har alt hvad der
siden strar og senere er foregaact, fnldko»nment bekrcrftet
hvad han forudsagde.
Dog „Ferdrelandet" vil her have den Erindring til
redt, at det vilde have va'ret en ueftergivclig P ligt for
Grev Crintinil, naar han ei funbc afverrge, hvad han ansaae
for farligt, da strax at begjare fin Afskeed. Ja hvis han
blot havde seet paa sin egen Person, vilde han i det Oicblik
vistikke have havt noget mere levende Onst'e; thi han var sig
fuldkomment bevidst, hvor meget han maatte tabe i Meningen
ved at det aabne Brev tilskreves ham, ja han indsaae meget
vel, at han i Hertugdommerne og navnlig hos mange Ma?nt>,
til hvem han var knifftet ved stanke Familie- og Venfkabsbaand, allerede vilde falde dybt ved sin Deeltagelse i dets
1ldsta:delse, om de end ikke tiltroede ham at have anbefalet
samme. Men slige Hensyn vare for denne adle Mand al
deles underordnede; det var haut klart paa den ene Side,
At han ikke vilde vare istand til at formaae Kongen til at
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flciae tilbage fra sin Beslutning, og at hans Udtrædelse paa
den anden Side kun vilde forege den Gjaring, som h<m
forud faae. Det var af dyb selvfornegteude Pligtfolelse han
tog alt det paa sig, four han kunde have kastet bort, hvis
han vilde have tra'ugt paa sin Gntledigelse. Saafremt der
havde Danet konstitutionel Ansvarlighed, vilde han naturligviis have forholdt sig anderledes, men da vilde hele Sagen
maaffee og have taget eu anden Vending. I ethvert T il
falde vilde den ansvarlige Minister under Omstandigheder
som disse varet fri for den Tvivl, om hvad han havde at
gjore, fom ved slige Leiligheder maatte plage en Minister i
de Forhold, som da fandt Sted. Grev Criminil har flere
Gange ndladt sig for mig om hvor meget Ministrene vilde
vinde i Selvstaudighcd ved at vare Ansvarlighed undergivne,
og jeg har ganske deelt denne Erkjendelse.
Saafremt man fremdeles vil lagge Grev Criminil det
til Last, at Sagen ikke tidligere kom til Foredrag og Afgjorelse, og at end ikke den hele Undersogelse var bragt
til C'nde, saa ffal jeg blot forsikkre, at Skylden hertil, efter
min bedste Overbeviisning, ikke laae hos ham; men jeg vil
paa ingen Maade indlade mig i nogen videre Forklaring
angaaende de Omstandigheder, hvorved Sagen blev opholdt.
Det ligger i det Forcgaaende, at ogsaa jeg fraraadte
det aabne Brev, og der vilde allerede ligge afgjorende Grunde
herfor i Standertidenden*). Forsaavidt man og vil vende Erin
dringen om fil Ministers Pligt til at fratråde ved en Leilighed
som den foranforte imod mig, saa er det, jeg har sagt med
Hensyn til Grev Criminil, og anvendeligt paa mig. Dog
var Opfordringen for mig til at fratråde ringere og kunde
egentlig slet ikke trade frem saalange min adle Ven beqvemmede sig til at blive. Men, ligesom Bebrcidelsen, hvis der
var Anledning til en saadan, maatte falde stärkere paa ham.

* ) See Viborg S t. Td. for 1844 S . 1823.
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saaledes er det paa den anden S id e langt fra, at jeg kan
eller Vil tilegne m ig, hvad jeg h ar talt om den moralske
S to rh ed , som han har lagt for D ag en .
E ndnu skal jeg tilfoie, at det aabne B rev hverken er
affattet af G rev C rim inil eller af m ig. D e t vilde iovrigt
narm est have varet urin S a g som G cn eral-P ro cu reu r, og
jeg gjorde heller ingen Vanskeligheder derved; thi n aar jeg
ikke fandt mig opfordret til at forlange m in Afskeed, vilde
det have v aret meget utidigt, at ville trakke mig tilbage fra
det, der var m it Embedes G jern in g , og som aldeles intet
V idnesbyrd vilde indeholde om m in M ening. M en da et
andet Atedlem af det overordentlige S ta ts ra a d , inden der
blev Tid til at lagge H aand p aa dette Arbeide, foredrog cn
udforlig M ening cut hvad der i det aabne B rev burde udlales, og dette fandt alm indeligt B ifald, v ar det mig sårde
les k ja rt, at det blev ham overdraget. D et saaledes B emarkede m aa dog ingenlunde udtydes, som om det kunde
vare mig om at gjore, at fralag ge mig Affattelsen; jeg
vilde vel, om det var blevet m in Lod, have gjort det noget
anderledes; men jeg er p aa ingen M aad e vis p aa, at det
vilde blevet bedre, og i intet T ilfalde kan jeg tanke mig,
at der med Hensyn til Indtrykket og Folgcrnc vilde have
v aret nogen Forskjel. T il den blotte Affatning regner jeg
iovrigt ikke hvad det aabne B rev indeholder angaaende A r
vefølgen i L auenbnrg og i Holsteen. D e t var, saavidt jeg
erindrer, eenstemmig bestuttet, at der i P aten tet herom skulde
findes cn Udladelse, ligesom jeg heller ikke endnu, uagtet
det farlig er blevet paaanket, kan andet end finde, at det
var aldeles nodvendigt. E n Forbigaaelse af disse to H er
tugdomm er vilde let ndtydes, som en Erkjendelse af, at de
havde en anden ArVefolge. Vistnok m aattc m an befrygte,
at endog den Udladelse, som det aabne B rev indeholder
med Hensyn til Holsteen, vilde forklares saaledes, og allerede
dette vilde have varet mig G ru nd nok til at fraraade cit
Kongelig E rktarin g om Aryefolgen, saalange den ci knude
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gives mcb Sikkerhed, cgfaa med Hensyn til Holfteen
M en reent at forbigaae dette, vilde dog have været et
endnu besterntere T egn p aa at K ongen mistvivlede out at
kunne knytte det for bestandigt til T hronen, og det vilde
derhos have givet A nledning til at troe, at R cgjeringen
havde optaget „F æ drelandets" usalige P olitik, ikke at be
kymre sig om Holsteen, men strax belave sig p aa, at skilles
fra dette Hertugdom m e ved at oplose dets Forbindelse med
S le sv ig og indlemme dette i D an m ark . N a a r F orfatteren
finder, at det var urigtigt i en saadan Akt at indblande
noget, der m aatte give A nledning til F orhandlinger med
fremmede M ag te r, saa kan jeg forsaavidt ikke andet end
give ham N et, men hvad feg udledte heraf, var kun, at in 
gen Kongelig Kundgjorelse om Arvefolgen burde have fun
det S te d forend hele S a g e n var bragt i det Rene. F orfatteren
mener derimod S . 142 S p . 1, at ingen F orh and ling med
fremmede M ag te r vilde have været fornoden eller passende,
n a a r det aabne B rev ikke havde talt uden om S lesv ig og
faaledes blot havde vedkommet K ongens egne Undcrsaatter,
hvorhos det dog efter S p . 2 m aa antages, at han, medens
han ffrev, h ar forandret sin M enin g. M en , uden Hensyn
til de ovrige Betænkeligheder, som en til S lesv ig indskræn
ket Erklæ ring vilde have m edført, er det en stor Feiltagelse,
n aar F orfatteren mener, at en saadan E rklæ ring, n aar den
kun var affattet i en streng afgjorende T one, vilde have
været en endelig og bindende Afgjorelse. „Fædrelandet"
gaacr ved denne som ved andre Lciligheder ud fra en abso
lut M a g t, som K ongen ffulde have over sine SleSvigffe
Undcrsaatter, og som det vist af alle Kræfter vilde have bekæmpet, hvis der havde været T ale om at udove samme i
D an m ark . S elv den uindskrænkede E nevoldsm agt giver,
som alm indelig erkjendt, ikke Herskeren R et til at udnævne
sin Efterm and eller p aa anden M aad e forandre eller aitthm tisk fortolke Arveloven, n a a r han ikke, som i R u slan d , h ar
en sær Adkomst dertil, (i hvilket Tilfælde S tatsretslæ rern e

give Staten Navn af et Patvimonial-Rige, hvilket mange,
ffjondt ikke med fuldkommen Ret, ansee som noget forkasteligt*).
Saaftemt Kongen, medens han var i Besiddelse af sin fulde
Enevoldsmagt over Danmark, havde, og det ltbcit engang at
hore Stcrnderne, ved Lov villet afgjore de Tvivtsmaal, der,
som beksendt, ere opstaaede cut Kongelovens Arvcfolge i visse
Tilfælde, faa vilde vist „Fædrelandet" af alle Kræfter have
Blæst Allarm. Hvorfra den storre M agt fknlde komme med
Hensyn til Slesvig, er ikke let at begribe. D a man fornuftigviis ikke kunde vente, at Kongen, hvis han havde givet
den Erklæring om Arvefolgen, font det aabtte Drev inde
holder, cit Lovs Stempel, derved vilde have undertrykket den
modsatte Mening, der havde et saa Betydende Partie sor sig
baade i Hertugdommerne og i andre Stater, saa vilde det
have været nthttt uheldigere, om Erklæringen havde faaet
dette Stempel, citb at delt fremtraadte blot som Tilkendegi
velse om en ved Sagens noie Undersogelse vunden Overbeviisning, der fint .skulde have moralsk Indflydelse. Delt
fik end ikke e,t saadan, og det er derfor beklageligt, at den
udkom, men endnu værre vilde det have været, om Kongen
havde talt Lovgiverens Sprog, uden at kunne sætte sin
Billie igjennem. I 1846, da den tydske Forbundsmagt
endnu var i Sonverænernes Hænder, var der vel ingen Fare
for, at den vilde gjore den al Retshjetltntel manglende Paastand om Slesvigs Jndlemrnelse i det tydfke Forbnitd, ei heller
for, at det ved Baabenmagt vilde gjore Holsteens formeentlige Ret gjeldende til at fordre dets Forbindelse med Slesvig
stedse vedligeholdt og befæstet. Men da denne Holsteens
formeentlige Ret ikke blot havde saa mange tydfke Retslærere for sig, men endog Folkene nrndt omkring i Tydfkland vare vundne for denne Sag og flere Staters Stælldcr
havde gjort Andragender cut, at Forbundet vilde tage bcti
under fiu Beskyttelse, saa var det neppe uden Grund, naar
* ) See Schlegels Naturret, 2den Udgave S - 144— 145.
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man dog frygtede for, at det tydske Forbund, som da ikke
längere folte dets forrige Styrke ligcoverfor de folkelige
Bevægelser, vilde paa cit mæglendc Maade have taget sig
af dette Anliggende, hvilket, efter at Kongen allerede offentlig
havde udtalt sig, vilde have været meget fortrædeligt. Den
Beslutning, som Forbundet tog efterat det aabne Brev var
udkommet, indeholder ogsaa et faktisk Beviis for at denne
Frygt ikke var ugrundet; og det kan ncppe omtvivles, at det aabne Brev kun opbtussede den Lidenffab,
hvormed Man i Tydskland havde kastet sig paa denne
Sag, og som naacde sit Hoidepunkt i 1848. Og faa
meget det ovrige Europa end har fordomt det Forsog paa
at indtvinge Slesvig i det tydske Forbund, som til hint Tid
udviklede sig af Arvesporgsmaalet, saa har Danmarks Be
rettigelse med Hensyn til selve dette Sporgsmaal endnu ikke
sundet europæisk Anerkjendelsc. Det havde vist ikke været
til Skade, om Negjeringcn, istedetfor at gribe ind med det
aabne Brev, havde sogt ved Hjælp af en klar Udvikling af
hele Sagens retlige, politiske og moralske Beskaffenhed, at
vinde de nærmest vedkommende Magter for det danske Monarkics Bevarelse i dets Hcelhed. Jeg er fuldkommen overbeviist om, at hvis i Stedet for det aabne Brev en saadan
Henvendelse til vedkommende Magter var blevet besluttet,
saa vilde dette være blevet ndsort med saadan Klogskab og
sim Sands, at der i intet Tilfælde vilde have været oposfrct
noget af Statens Værdighed eller af dens Berettigelser.
Derimod vilde disse Magters venskabelige Sindelag og deres
Erkjendelse af det Formaals europæiske Vigtighed, hvorfor
deres Medvirkning blev paakaldt, være blevet styrket, og
om end Sagen ikke var blevet bragt tilende, inden den
store tydske og europæiske Bevægelse brod los i Foraaret
1848, saa vilde der dog hverken i eller uden for Hertugdom
merne have været en saa voldsom Stemning imod Danmark,
og man vilde i nogle Stater have fundet en besterntere og

virksommere Deeltagelse.
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M eu , synes F orfatteren at incite, det aabne B rev kunde
vel have gjort sin Nytte, n a a r det havde verret orngjeerdet
rned Straffebestemmelser „for Udtalelser derimod med prak
tisk F o rm aal", og der ved S id e n deraf var tagen kraftige
Sikkerhedsforholdsregler; en P aren th es, der nervner R en dsborg, Frederiksort peger p aa hvad derved tænkes. B lottet
for saadanne Sikkerhedsforholdsreglcr og uden nogen S tr a f feclanful var „det aabne D rev et myndigt S k rid t a fe n m agteslos M a n d ". J e g kan ikke egentlig modsige denne D o m ,
men medens jeg m aa erkjende, at det aabne B rev , stråledes
som det var, ikke var skikket til at gjore sig gjeldcnde, men
derimdd kun yderligere opirrede S tem n ing en, er jeg overbeviist om, at det stråledes udrustet, som vor F o rfatter vilde
have det, m aattc have været endnu skadeligere. D e t vilde
da vel have staaet en M an d med draget S v æ rd , men han
vilde dog have baaret det forgjæves. Hvad vilde det nu
for det forste sige, m e d p r a k t i s k F o r m a a l at ud
tale sig mod den af K ongen forkyndte A rvefolge? D et skal
vel ikke betegne en Udtalelse, der gaaer ud p aa at fremkalde
O p ro r eller M odstand mod K ongen; thi saa meget der end
var arbeidet for den Lære, at S le sv ig s saavelsom Holstcens
Forbindelse med den danst'e Krone vilde ophore med den
Kongelige M andsstam m e, saa havde der aldrig været T ale
out nogen Indflydelse, som denne Lære knude have p aa de
F orhold, hvori m an for Tiden stod til K ongem agten.
F aren bestod deri, at Gem ytterne vare stemte for i det for
udsatte Tilfælde at tage P a rtie for en fra den danske T ro n 
arving forstjellig P ræ tendent. Vilde m an sige, at det
praktiske F o rm aal netop var tilstede, naar Udtalelsen gik ud
p aa at fremkalde den V itlie, i paakommende Tilfælde ikke at
erkjende den danske T ron arvin g men en anden P ræ tendent
for Hertug i S le sv ig , saa sporges, om denne Hensigt ffulde
antages at ligge i selve Udtalelsen, eller om andet B ev iis
derfor ffulde være tilstede. I forste Tilfælde vilde jo de
O rd „med praktisk F o rm aal" staae orkeslose, og F olg en
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Llev dell, at enhver, der y tit rede eit M ening for en anden
Arvefolge, allerede derved var skyldig i him B rode. I sidste
Tilfcrlde vilde derimod Loven blive en tom Lyd, thi hvo
vilde vel ikke, i det hatt af alle Krcrfter sogte at skaffe
hint M ening In d g a n g , vide at tage sig tagt for nogen
A ntydning om en saadatt Hensigt, ja endog at vcrrge sig
derimod ved V endinger, der, efter O rdenes Lydelfe, vilde
bortfjcrne slig Hensigt, tnedens de ntaaskee dog frem bragte
et ganske modsat In d tr y k ? K un det ubetingede F orbud
kunde have nogen sand B etydning, men F orfatterens Lcrre
indeholder jo, at det skulde have ctt Betingelse, der ikke katt
være anbragt forgjcrves. F orfatterens Lcrre staaer og i et
kjendeligt Slcrgtskab med en oven S . 67 berort U ttrin g af
ctt Stcenderdeputeret i Roeskilde, i hvem Forfatteren vistnok
erkjender sin M ester, og de haardc S traffe, som denne vilde
have knyttet til ctt Udtalelse med det a f ham angivne F o rm aal, vidner om, at denne Betingelse m aatte have ctt stor
Betydning.
M en en Lov, der under S t r a f forbod enhver M triltg om Arveforholdene, der var forskjcllig fra den,
der, uden at have ctt alm indelig Erkjendelse i Landet,
blev erklcrret for dett rette, vilde ei alene have vcrret i den
meest skjcrrende S trid tned den vidtstrakte W tringsfrihed, hvorpaa P ressen ellers gjorde P aastattd , tttctt den vilde endog
have indeholdt ctt saadatt Undertrykkelse af denne F rihed,
hvortil titan vanskelig nogetsteds og i det mindste ikke i
det danske M onarki h ar seet M ag e. D et utaa jo vcrre den
gode B orger vigtigt at vide, hvem der, ved ctt Leilighed som
m ulig snart kan indtrcrde, er den retmcrssige Herre, sein hatt
haver at adlyde, ligesom det og m aatte va're enhver forstan
dig M and m agtpaaliggende at kjende den hos hans M ed 
borgere herskende M enin g og S tem n in g i den Henseende.
M en dersom de S p o rg sm a a l, som derom vare opstaaede, ikke
m aatte underfoges, fik han jo ingen Leilighed til at komme
til saadan Kundskab. D e t er og langt fra, at den Lcrre,
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der blev omgjcerdet ved Straffebud, vilde have vundet i T illid
hos Folket, at tvertimod den Tanke laae ncrr, at den ikke
kunde taalc Lyset. Det blev heller ikke muligt ved nok
saa alvorlige Straffebud, cg ved nok faa streng Overvaagen
/> ( disse, at forebygge, at jo den ved Loven sordomte Lcrre
sneg sig omkring og ved selve denne Fordømmelse vandt en
Styrke, som den ikke kunde have faaet ved at kunne staae
aabent frem, men da og vcrre udsat for Provelsc og Gjendrivelse. Men desuden vilde den La're, der blev holdt ude
as Hertugdømmerne, naturligviis da tillige af Kongeriget,
med desto større Iv e r vcrre blevet forfcrgtet udenfor Rigets
Grcrudser, og i selve Forbudet vilde den have fundet sin
kraftigste Støtte. A t ogsaa Indførelsen af de Skrifter eller
Blade, hvori dette skete, skulde med Virkning kunne forbydes,
var ikke at tcrnke paa; ligesom der, selv om dette havde ladet
sig gjøre, endnu havde vcrrct Porte nok, ad hvilke den for
budne La're kunde bringes ind. Enhver, der vil tanke sig
lidt ind i Forholdene, maa finde det klart, at hvis den
Kongelige Mandsstamme skulde nddoe medens ingen virke
lig gjeldende Afgjorelsc af Arvesporgsmaalct var truffet, saa
vilde en stig Forbudslov have forberedt den danske Tronar
ving en endnn uheldigere Stemning end den han havde villet
sinde, hvis man havde ladet Sagen gaae, som den forhen var
gaaet. Det er imidlertid, som dct Foregaaende viser, ingen
lunde min Mening, at man skulde have overladt dette S ta 
tens Velsardsanliggende til den Seir, den ene eller an
den Mening kunde vinde ved fortsat Kamp. Jeg er meget
langt fra en ubetinget T illid til, at den almindelige Mening
ved stige Kampe vil vindes for det Rette og Sande. Kun
meente jeg, at man for at forebygge den store Ulykke, at
deelte Meninger ved en saadan Leilighed skulde gjeres gjel
dende, maa tte bruge ganske andre M idler, end unaturlige
og uivcrrkscrttelige Indskrænkninger i Wtrmgsfriheden, der,
efter min Overbeviisning, kun vilde tjene til at gjore Stiren
vis for det P arti, man vilde overvinde.
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Jeg veed ikke, om Forfatteren har tænkt paa, at der
vare (stænder baade t Slesvig og i de ovrige Statsdele,
hvis Mening anordningsmæssig skulde hores, inden en
Lov, der endog i langt ringere Grad lagde nye Baand paa
den borgerlige Frihed, turde gives. Det er mærkeligt, man
vilde dog ikke staae uden Sidestykke, naar man i et Blad,
hvor der er blevet skreget saa hoit over Absolutisme og
Bureaukratie, naar Love af forholdsmæssig ringe Bctydcnhed afvcge fra Stændernes Mening, skulde finde, at man
ved hiiit Leilighed kunde have gaaet dem forbi, eller at man
blot for et Syns Skyld skulde have hort den, men med det
forudfattede Forsæt at lade Loven udgaae om end Stænder
forsamlingen i den Provinds, font den nærmest vedkom,
ecnstemnu'g fraraadte samme. Jovrigt vilde det naturligviis
have været alle Stænderforsamlinger, der skulde været horte,
og Udfaldet vilde ved den holsteenske Stænderforsamling
have været ligesaa vist som ved den slesvigske. Jeg troer
heller ikke, at de danske Stænder, efter at have havt Lcilighed til at prove Sagen i alle sine Forhold og Folger,
vilde have anbefalet et Lovudkast af forauforte Indhold.
Hvilken skrækkelig Gfæring M an vilde have fremkaldt i
Hertugdoumierne og disses Stænder ved at forelægge dem et
saadant, og ved i fin Tid at gjore det til Lov, bchover vift
ingen Udvikling.
Dog Forfatteren synes og at ville, at Rcgjeringen,
forinden den udgav cn saadan Lov, ffulde have indrettet
sig paa ved Vaabenmagt at overvinde den Modstand, der
kunde have viist sig. Det kunde uden Tvivl og have været
nodvcndigt, men det vilde hverken have forbedret Stemnin
gen i Hertugdommerne, og heller ikke vilde det have havt
en heldig Indflydelse paa det ovrige Europas Omdomme.
Saaledes som Sagerne forhen stede og selv efter Kundgjorelsen af det aabne Brev, viste der sig dog ingen Trang til
at sætte sig paa en krigerff Fod mod Befolkningen, og
til at tvinge et enkelt Oplob var der vel Kraft nok
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tilstede. D et vilde faaledes, cut end det aabne B rev var
gaaet ud fra U denrigsm inisteren, være en aldeles urim elig
Bebreidelse mod ham , at han ikke havde sorget for at det
vilde finde fornoden m ilitær Understottelse. Hvad den O m sorg
angaaer, der, om ikke just for Dieblikkets S k y ld , saa dog
med Hensyn til mulige fremtidige Begivenheder, kunde være
at tage for, at R egjeringen kunde være sikker p aa i paakom 
mende Tilfælde at finde fornoden B istand hos den væb
nede M a g t, var noget der laae udenfor M inistrenes V irke
kreds og vedkom og kun lidet det aabne B rev.
E ndnu en stor F eil ffal det have været ved det aabne
B rev , at det greb, paastaaer F orfatteren, Leilighedcn ved
H aarene for at give den alt saa ffamm elig m isbrugte slesvigholsteenske P aastan d om en noploselig Forbindelse imellem
S le sv ig og Holstern et nyt H oldepunkt. J e g ffal p aa dette
S te d ikke udlade mig over hiin Forbindelses Beskaffenhed
og Berettigelse, der i det Folgende skal blive underkastet en
noiagtig P rovelse. Her ffal jeg blot opholde mig ved den
nrim elige Bebreidelse, at m a n h a r g r e b e t L e i l i g h e d e n
v e d H a a r e n e for atter at tilsige dens Opretholdelse. D e r
har aldrig været T ale om et saadant T ilsagn forend da de
færlige S tæ nd er i 1831 bleve indforte. Forbindelsen havde
indtil den T id en saa afgjort alm indelig Anerkjendelse i
det hele Regjeringssystem , der uafbrudt var blevet fulgt lige
siden 1720, da det forst blev sat i den danske N egjerings
M a g t at ophæve den, at en udtrykkelig Erklæ ring derom vilde
have været u natu rlig . F orst da der, imod de hoit udtalte
Dnsker, blev givet hvert Hertngdom m e særlige S tæ nd er,
blev det fundet nodvendigt for at mildne den Foruroligelse,
fom deraf vilde opstaae, at give den Forsikkring, som inde
holdes i Loven om Provindsialstæ nders Jndforelse af 28de
M a i 1 83 1; og den var siden flere G ange gjcntagen i A n 
ledning af den gjennem de S lesv ig ffe S tæ n d er yttrede F ry g t
for dette H ertngdom m es Sam m ensm eltning med D an m ark .
D e r kunde nu ikke være nogen storre O pfordring til atter
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at give denne Tilsikkring cnfe t det Dieblik, Muligheden af
cn tilkommende Skilsmisse antydes af Regjeringen. Den
var vistnok et utilstrækkeligt Middel til at berolige Gemyt
terne, men havde den manglet, vilde det have været et Tegn
til at Regjeringen nn var gaaet over til den ovennævnte
fædrelandst'e Politik, der i de senere Aar havde grebet saa
meget om sig. Dette er rigtig nok netop det, Forfatteren
havde villet, men jeg har paa dette Sted intet at gjore med
Rigtigheden as hine Udtalelsers Indhold, kun har jeg, i
den Forudsætning, at dette var velbegrundet, hvilket i det
Folgende skal blive tilstrækkelig godtgjort, henviist til den
gode og naturlige Anledning der var til Udtalelsen, hvortil
man saaledes paa ingen Maade greb Lciligheden ved
Haarene.
Denne og flere af de ovrige Bebreidelser, Forfatteren
gjor Grev Criminil som forhenværende Udenrigsminister,
bortfalde, deels efter det Foranforte, deels i Folge deres ind
vortes Urimelighed. Kun skal jeg opholde mig ved S lut
ningen, hvor det hedder, at dersom man knude fæste Lid til
Udsagn, som ere komne fra forffjellige Sider, at Grev
Reventlow Criminil i sine Breve og Meddelelser til Ge
sandterne i Udlandet, har omtalt det aabne Drev snarere som
et Middel til at berolige en forbigaacnde Misstemning i
den danske Befolkning, end som en vigtig Statsakt, paa'
hvis Understottelse der lagdes særdeles Vægt, saa forekommer
det Forfatteren, som om denne Statsmand, da han aftraadte,
omtrent havde udspillet sin Rolle. Der er vist Ingen, der
har fulgt „Fædrelandets" Færd, som fæster synderlig Lid til
hvad det ligefrem fortæller, og naar det vil indsmugle sine
Sigtelser under saadanne Vendinger, der gaae ud paa i
ethvert Tilfælde at have Ryggen fri, saa er det i Alminde
lighed for Intet at agte. Imidlertid vil jeg gjerne, skjondt
ikke af Tillid til „Fædrelandet" antage, at Udenrigsmini
steren har fremstillet det aabne Brev som et Middel til at
berolige Misstemningen her i Landet. Dette var aabenbart
li
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dets Hensigt, saaledes som det og selv meget bestemt udtaler,
og det var for at skaffe det en nogenlunde god Optagelse
hos de M ag ter, hvor det i Særdeleshed var at onfke, nodvendigt at gjore dette gjeldendc. D et er m ig her meget
beleiligt, at F o rf. crkjender, a t d e r b u r d e l æ g g e s
V æ g t og s æ r d e l e s V æ g t p a a , a t s ka f f e det
aabne Brev saadanne M a g te rs Understottelse.
S tottende mig herpaa, og efter den F o ran d rin g , der er
soregaaet i „Fæ drelandets" S tem ning mod R u slan d siden den
T id det forkyndte, at det var en S elvfolge, at en dansk
P rin d s , der ægtede en russisk Prindsesse, var beredt p aa
at give Afkald paa den danske T rone, tor jeg altsaa vel nu
udtale, at det blandt andet blev fundet, at være af V ig tig 
hed, at vinde den russiske Keiser for det gjorte S k rid t. D et
havde uden Tvivl været hensigtsmæssigt, ved en fortroclig
Meddelelse af hele Arvesporgsm aalet med Hensyn saavel til
S lesv ig som til Holsteen, forud at have udbedet sig denne
M on arks R aad og Understottelse. D ette var ikke fleet, og nu
var der vel ingen Tanke om, at Keiseren gjorde eller ftuifrc
gjore nogen P aastand om at S lesv ig i noget Tilfælde skulde
komme tilbage til h an s S læ g t. M en det var ikke usandsyn
ligt, at det vilde overraske ham , at nrnit havde begyndt
med en offentlig Akt, der vakte stor O psigt, og kunde faae
en skadelig Indflydelse p aa den hele S a g s G a n g , uden
forud at have meddeelt ham noget derom. H an havde et
mangesidigt K rav p aa en saadan Opmærksomhed, som M ed 
lem a f det Holsteenfke H u n s, som G ara n t for S le sv ig , som
europæisk S to rm a g t, og som den, der ved enhver Leilighed
havde viist vort H of den storste Venskabelighed og Forekom 
menhed. M en især synes det indlysende, at en foregaaende
Meddelelse og Raadforsel havde været i sin O rden, n aar
m an dog, hvilket vor F orfatter crkjender, burde soge R u s 
lands Understottelse for S a g e n . D et var ene og alene
i den bevægede S tem n in g her i Landet, at der kunde
findes en Undskyldning for, at m an allerede forud havde
g jort et indflydelsesrigt S k rid t. D et var vistnok en uheldig
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S tillin g , hvori Udenrigsministeren derved var fem m en, og
han v ar med G rund ikke lidet bekymret for, at Keiseren ikke
vilde finde sig tilfredsstillet ved denne Undskyldning, m ender
var nu engang ingen anden. D et skyldes uden T vivl C rim inils
levende I v e r for Fædrenelandets og K ongens Tjeneste, i F o r
bindelse med hans gode T akt, at Keiseren, om han end sandt den
brugte Frem gangsm aade noget synderlig, dog ingen Uvillie
viste, men vedblev at bevare et venskabeligt S ind elag mod
D an m ark , fkjondt dette uden T vivl vilde have været varmere
og virksommere, hvis m an ved foranforte og andre Leiligheder havde brugt andre Forholdsregler end de, vi have brugt.
D o g , R u sland var ikke det eneste S te d , hvorfra vi burde
soge Understøttelse for vor S a g , og hvor det aabne B rev
dog havde lagt nye Vanskeligheder i V eien ; frem for alt
v ar det vigtigt, at det tydske F orbund og navnlig P ræ fidialm agten, til hvilken vi ligeledes stode i et særdeles ven
skabeligt F orhold, vilde være D an m ark behjælpelig til at
faae hele S a g e n gjeunem fort. O gsaa her knude m an have
havt Anledning til at vente en forclobig fortroelig Meddelelse
og Raadforsel, saa meget mere, som den O rd ning af den
Holsteenske Arvefolge som m an onskede, baade efter F o rh o l
denes egen Beskaffenhed og ester de S y n sm aad er og P a a 
stande, der saa stærkt vare frem traadte, kunde vanfkeliggjores
ved det In d try k , som hunt S k rid t gjorde. Lykkedes end
ikke M inisterens Bestræbelser for at skaffe det aabne Brev
en god Optagelse ligcsaa vel hos Forbundet som i P e te rs
borg, saa laae Aarsagcn i Forholdene og S tem ningen, men
vist ikke i S a g e n s B ehandling fra h ans S id e. D et
er mig tilfuldc bekjendt, at fra det Oieblik, det aabne
B rev var besluttet, var h an s hele S je l fuld af den Tanke,
at fremstille S a g e n saaledcs for de vedkommende fremmede
S ta te r, at det uheldige In d try k af samme efter M ulighed
blev afværget og In teresse for vor S a g opvakt. Jo v rig t
var vor T alsm and ved Forbundsdagen selv fuldkomment
inde i alle de F orhandlinger, som vare gaaede forud for det
aabne B rev.
ti*
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Vor Forf. knyttet til fut Bedommelse af Grev Revcntlow Crimntils Fcrrd som ttdentandst Miltister en Sammenligning tned den Skjcrbne, der modte Grev Carl Moltke
fem Formand for den interimistiske Fcrllesregjering for Hertngdontnterne, der efter den forste OvereenSkomst med Prenssen skulde nedsattes, hvoraf han udleder, at det er uden
Grund, naar cit anden Forfatter har meent, at den Agtelse
og Velviltie, som Grev Reventlov Criminil havde erhvervet
hos frentmedc Cabinetter, knude tinder vore ncrrvcrrende vaitskelige Forhold have vcrret Danmark til nogen Nytte. Jeg
skal ikke her befatte mig utcb denne Satltmcnligning selv,
der vistnok beviser Fcrdrelandsforfatteretts Mesterstab i stjæv
Opfatning af Forholdene. Dette vilde ligge for langt uden
for mit Formaal, og derhos fore mig ind paa en Gjenstand,
hvorpaa jeg ugjerne indlader tnig. Bien Forfatteren benyt
ter Leilighedcn til at fornye et af de meest oprorende Angreb
„Fcrdrelandet" har tilladt sig paa en Mands M re, og som
man stit (de have troet, at det forlcrngst havde onsket begravet
i Glemsel. Det fortcrller nemlig her, at Grev Carl Moltke,
efter mcrgtigc slesvig-holsteenske Foreres egne Udtalelser,
har et godt slesvig-holsteensk Sindelag. Hjemmelen herfor
skal npaatvivlelig ligge i, hvad „Fcrdrelandet" selv har meddeelt, under Oprorets Begyndelse, og som, da den Urcdelighed der laae i denne Meddelelse, gjorde et dybt Indtryk paa
tnig, endnu var mig i levende Erindring. Jeg sogte saaledcs at faae fat paa Fcrdrelandet for 1848 og jeg studer i
No. 77, udkommet den 23de Marts, Udtog af et virkelig
eller foregivet Brev fra Nordslesvig, der blandt andet inde
holder, at der under det bekjendte oprorste Mode i Rendsborg,
havde vcrret Tale om Grevens Affattelse, men at dette For
flag dog med stor Stennnefleerhed var blevet forkastet, efter
at Grev Reventlow Preetz havde forsikkret, at G r e v
M o l t k e var l i g esa a god Slesvig-Holstener, som nogen
i F o r s a m l i n g e n , (disse Ord ere ndmcrrkede) og hertil
setes „en F o r s i k k r i n g , som vi al del es i kke be
t v i v l e var o p r i g t i g meent og o b j e k t i v sand".
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J e g har tnt ingen anden Meddelelse om det, der ved him
Leilighed var foregaaet, tilstede, men jeg erindrer mig at have
læst, at G rev Neventlow Preetz's O rd ikke vare disse men
derim od, at G rev M oltke dog var en fuldkomtnelt retskaffen
M a n d ; og anderledes kan det ikke have forholdt sig, da
G rev M oltke, som i „Fæ drelandet" anfort, ved mange S k rid t,
der fra den Tid han i M idten af 1846 blev Eancellie P r æ 
sident, bleve foretagne i Hertugdom m erne, havde paadraget
sig den heftigste Uvillie hos alle nogenlunde ivrige S le sv ig Holstenere. D et var og væsentlig det samme, der i den
Slesvigske S tæ nderforsam ling for 1846 blev anfort i A n
ledning af et der fremsat F orslag om at andrage p aa be
meldte Cancellie-Præsidcnts Entledigelse ( S t . Tid. S . 148).
S a a fre m t nu N ogen ved at meddele de virkelige O rd tilfoiedc som sin U dtydning af deres hemmelige M enin g de
O rd , „Fæ drelandet" lægger G rev Neventlow Preetz i M un den ,
saa vilde vel E nhver, om hvis egne D ine der ikke hviler cu
tyk fanatisk T a age, harm es over den F an atism e, hvorfra
en saadan Udtydning kunde gaae ud. M en uden S a m 
m enligning værre er det dog at lægge Ordene i dens M u n d ,
hvori de skulde udgjore et B eviis for, at den i det Oicblik
entledigede M inister og Cancellie Præ sident var en S lesvig«
Holstener, hvilket i „Fæ drelandets" S p ro g bar det samme
som en F orræ der. O g dette blev endda anbragt paa en T id,
hvori Gem ytterne vare saa bevægede af Had mod S le sv ig Holstenerne, at m an ikke kunde være sikker for om ikke
Folket kunde faae Lyst til at udovc cu formeentlig R etfæ r
dighedshandling mod den, der saa bestemt var betegnet, som
den, der medens han stod i Spidsen af Hertngdom m ernes
F orv altning , havde S æ de i K ongens hoicste N aad , eg i
den Com m ission, som var nedsat for at udarbeide en F o r 
fatningslov for hele S ta te n , havde hemmelig huset de
ftatsoplosende Hensigter, som m an betegnede mcd N avnet
S lesvig-H olstcinism e. O g efter at den T ids Lidenskab
h ar lagt sig, efter at „Fædrelandet" selv ingenlunde længere
er blevet i den politiske T ro e, som det til him T id havde
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faaet Folket in dp lantet, efter at M o l t k e s redelige F æ dre
la n d s sind h a r faaet alm indelig Crkjendolse endog hos dem,
der forhen vare h a n s «billigste D o m m ere, fkam m er „Fcedrelandet" sig ikke ved at optage eii A rtikel, hvori den ældre
aab en b ar falske M eddelelse p aab eraab es, skjondt tttaatfec
just ikke i cit fuldt faa fiendtlig H ensigt, fom den, h v ori Un
oprindelig blev givet. N a a r m an fjender noget til G rev
C a rl M o ltk es strenge G rm tdstetnm ger cm Troskab mod
S t a t og K onge, til den urokkelige F asthed, hvorm ed h a n bar
hengivet sig til disse G ru n dsæ ttu n g er, de m angfoldige O ffcrc h an derfor h a r b ra g t, for en stor D ee l O ffere a f det
smerteligste S la g s , og m an derhos h a r erfaret den S in d sro e ,
som h an h a r vedligeholdt under alle disse Tilskikkelser, un
der den U ret, der fra begge S id e r er tilfoiet h am , faa kan
m att ikke andet end blive dybt grebet a f den store M odsæ t
n ing der er m ellem denne M a n d s N a tu r og h an s B agvaskeres.
M ed H ensyn til hvad der anfores om vore G esandtfl'absp oster, faa kan det vel Deere at til enkelte T id er et storre
A n tal a f disse h a r været besat med M cend fra H ertugdom 
m erne, end der vilde udkomme efter F o rh o ld et m ellem dennes
og R ig ets Folkem ængde. M e n dette h a r maaskee h av t sin
G ru n d deri, at H ertugdom m trne til saadanne T id er have
h avt flere ved deres S tillin g og D ann else dertil egnede
M æ ttd som kunde og vilde bære de D ffere, sotn disse P oster
krævede. D o g troer jeg snarest, at det h a r h ib rø rt fra
mere tilfældige O m stæ ndigheder, og derhos ingenlunde stadig
været Tilfæ ldet. N av n lig er i C hristian den 8des R egjerin g stid , hvori det dog er paastaact, at S le sv ig -H o lstein ism en især er kommet til O rd e, flere tildeels a f de vigtigste
G efandtskabsposter, der, ved h a n s Thronbestigelse, vare be
satte med M æ ttd fra H ertugdøm m erne, eller endog T ydffere
a f fremmed Fodsel gaaede over til dattskfodte (faa)out det
engelske, franske og osterrigske). F o ra n d rin g e rn e erc tildeels
foregaaede i G rev R eventlotv C rim in ils T id . D e t h a r n a tu rlig v iis ligesaa lidet hidrort fra en G ru n dsæ tnin g , at tilside
sætte H ertugdom m ernes M æ ttd , som det, h v is det findes, at et
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forholdsm æssigt storre A ntal a f disse, tildeels endog af Ud
tyndinger, h ar Været ansat i Gesandtskabsposter under
Rosenkrantz's cg K rabbes M inisterier, (hvilket jeg dog ei
tor sige for vist), kan antages at dette er st'eet i Folge ctt
særdeles Forkjærlighed. D e have sikkert alle sogt til de
ledige P oster at faae M æ tid, som efter samtlige Forhold
dertil vare egnede, uden at bekymre sig om i hvilken L andsdeel de vare fedte. E n Undtagelse tnrde der dog indeholdes
i den sidste Udnævnelse til Gesandtstabet i W ie n ; thi med
Hensyn til den S tem n in g , der var opstaaet efter det, der i
A nledning af det aabne B rev var foregaaet ved F o rb u n d s
dagen, fandtes det ikke passende dertil at vælge uden en
danstfodt M a n d ; og det var derfor M inisteren særdeles be
hageligt, at der just var en saadan M an d , der ved sine
personlige Egenstaber og sine Forhold fuldkommen egnede
sig til denne P ost. D et vides iovrigt ikke, at de af vore G e
sandter, som vare fra Hertugdom m erne, have staaet tilbage
for de danstfodte, og navnlig kan der neppe anfores noget
E rem pel paa at deres Forhold til disse S tatsd ele har havt
nogen ufordeelagtig Indflydelse p aa M aad en, hvorpaa de
have rogtet S ta te n s M rin d er. D e t er paa den anden S id e
ikke sjeldent, at der i vore offentlige B lade ere forte K lager
over vore danstfodte D iplom ater, ligesom P ressen og tit den
T id, der gik umiddelbar fora« den, hvori den fornemmelig
kastede sig paa de Slesvig-H olsteenste Forhold, idelig var
sysselsat med at dadle N orm anden R o s e n k r a n t z og den
danstfodte K r a b b e , begge udsprungne af gamle danstc
S læ gter. S æ r mærkeligt er det endnu, at netop efter den
store nationale Bevægelse i 1848 flere Holstenere, og det endda
tildeels saadanne, der for M an g el af danst S in d havde været
underkastede de hadefuldeste D om m e, atter ere blevne benyt
tede til vore allervigtigste F orhandlinger med Udlandet, og
at M eningen nu i det Hele er mere for end mod denne
Forholdsregel.
D e t er noget længe jeg h ar forladt Artikels» i danst
Ugeskrift for at opholde mig ved en anden Artikel, der kan
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betragtes fem et F o r fog paa tildeels at belyse den I n d 
flydelse, Hertngdemm crnc have havt p aa vor S ta ts b e 
styrelse, der i hiin Artikel træder frem uden noget saadant Forsog. M a n er altid i cn literær S trid bedre
faren, n aar m an har med nogenlunde bestemte N æ ringer at
gjore, end n aar nian kun har almindelige lldraab og A n
tydninger, der bæres af en Nakke lose Forudsæ tninger.
Forfatteren i „Fædrelandet" har just givet mig A nledning til
at gaae ind paa nogle af disse Forudsæ tninger, og det
saadanne, der have havt en betydende og hoist beklagelig
Indflydelse p aa Fædrenelandets T ilstand. J e g har derfor
troet at gjore vel i at benytre denne Anledning. J e g gaaer
nu igjen tilbage til dansk Ugeskrift.
D et er uden Tvivl til den ved A nordning af 15de M a i
1834 stiftede ovcrste Dom stocl, og den i Folge en anden
A nordning af samme D ato oprettede M ellem regjering for
begge Hertugdom m erne, Forfatteren h ar sigtet ved den p aa
ankede Udvidelse af deres indbyrdes Forbindelse. D et aldeles
Ugrundede i de Forestillinger, m an gjor sig om disse to
In d retn in g e rs N atu r og Forhold til de ældre, stal blive
godtgjort i det Folgende. P a a dette S ted stal jeg indstrænke mig til at henvise til det oven S . 146— 147 A n forte;
allerede derefter er det hoist utrocligt, at Hertugdom mcrnes
T arv eller de derfra yttrede D uster skulde til hiin T id have
havt cn uberettiget Indflydelse. F orsaavidt der tillige skulde
være sigtet til den i Loven 28de M a i 1831 tilsagte O p ret
holdelse af de F orhold, der forbinde Hertugdom merne, er
det Fornodne allerede bemærket oven S . 160— 161.
J e g har nu udforlig gjennemgaaet alt hvad der i den
ovennævnte A fhandling i danst Ugeskrift er sagt for at be
grunde den P aastan d , at de forrige Forhold til H ertugdommerne, og mellem disse indbyrdes, have været til D a n 
marks Fordærvelse, oz at derfor alt andet m aa opoffres
for ikke at komme tilbage i disse F orhold. S a a lost end
alt er i dette Arbeide, saa har jeg dog fundet det hensigts
mæssigt udforlig at
gjennemgaae det, fordi det synes at

,
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betragtes som et sær vigtigt Indlæg i Sage«, hvilket vist
nok tildeels hidrorer derfra, at det er optaget i Etatsraad
Schouws Ugeskrift. Her er desuden dog cn forsogt Beviisforelse for det, der daglig fremsættes uden mindste Beviis.
Jeg har iovrigt atter ved denne Leilighed t Tankerne gjennemgaaet Lovgivningens og Statsstyrelsens hele Gang fra
1720 af med Hensyn til det Sporgsmaal, em den tydske
Bestanddeel, der til de forskjellige Tider har været i Regjeringen, har havt skadelig Indvirkning paa Staten, og om
der navnlig paa den ovrige Stats Bekostning er sorget for
meget for Hertugdommerne. Og, ligesom jeg derved har
fundet, at hiiit Indvirkning ofte har været meget heldig,
stråledes er der i dette Aarhundrede gjort saare meget forat afhjælpe, hvad der i Forholdene mellem Danmark og
Hertugdommerne ikke svarede til hvad der fra dansk Side
billig kunde mistes, og hvad der endnu niaatte have staaet
tilbage, vilde vel have været at opnaae ad den rolige Vel,
som de senere Aars Lidenskaber have stoppet, idetmindste
turde det ad him Vei have været lettere. Men det vilde
af flere Aarsager være upassende her at gjennemforc denne
hele Undersogelsc. Det var meest i sin Orden, at de, som
forfægte den modsatte Mening, forst forsogte at bevise denne.
Imidlertid crc der enkelte vigtige hidhorende Punkter, som
jeg i det Folgende vil faae Leilighed til udforlig at be
handle. Her skal jeg blot knytte en Bemærkning til hvad
der oven S . 94 er anfort om det betydende og folgerige
Skridt der i Slutningen af 1802 blev gjort til et ligeligere
Forhold mellem Danmarks og Hertugdommernes Bestat
tung. Det er nemlig mærkeligt, at den Tid, foruden Kronprindsen og Arveprindsen, kun een danskfodt Mand havde
Sæde i Statsraadet, nemlig Kammer-Præsidenten Grev
Reventlow. Baade efter denne Mands Embede og efter
hvad der er antydet om denne Sags Gang, maa det og
antages, at han har havt særdeles Indflydelse paa dens
Udfald. Men, foruden at han, sent sagt, da var den eneste
danstfodte Minister, var hans Opdragelse og Ungdoms Dan-
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nelse ligesaa meget tydsk fem dansk, eg han var isv rig t faa
indlevet i tydffe F erh eld , at G r u n d t v i g har taget ham
for tyd sk eg benavnet ham H o l f t c r c n R e v e n t l o w
(K ort Begreb af V erdens Krønike 1812 S . 3 4 0 ). H an
v ar eg, faavidt vides, allerede den G an g M edlem af det
Slesvig-Holsteenske Ridderst'ab, ligesom han v ar narmeste
A rving til et S lesv ig st R iddergeds (Grevskabet S an d b erg ),
der senere og kom i hans Besiddelse. D e r h ar imidlertid
vistnok aldrig siaaet et trofastere dansk Hjerte i noget B rvst
end i h a n s; men M odsætningen mellem D ansk, Norsk og
Holstener var ham aldeles fremmed. Hvad jeg S . 103
h ar sagt om Schim m elm ann, at han b ar dem alle med
lige Kjcrrlighed p aa sit Hjerte, passede ligesaa fuldkomment
p aa Reventlow .
J e g har sundet det hensigtsm assigt, saaledes sorelobig
at gaae nogle as de Forestillinger i M ode, font ligge til
G rund for den, som det synes, vidtndbredte M enin g, at den
hidtilvarende Forbindelse mellem D an m ark og Holstecn,
samt dette og S le sv ig , skulde have varet D an m ark s F o rdarvelse. J e g stal nu soge narm erc at udvikle denne F o r
bindelses N atu r og Berettigelse. Herved m aa jeg gaae til
bage til den Begivenhed, hvorved denne Forbindelse først
blev begrundet, nemlig at Christian den 1ste i A aret 1460
as de Holstecuskc og Slesvigske S ta n d e r blev valgt til H er
tug i S lesv ig og Greve as Holsteen og S to rm a rn (hvilke
Lande 14 A ar derefter bleve ophoiede til et Hertugdømme
under det sorstnavnte N av ti), og at han derefter udstedte de
saa bekjcudte P rivilegier, hvori han indrømmede bemeldte
S ta n d e r ett fremtidig, dog til den asdode L andsherres
S ø n n e r, eller, i M an g el as saadanne, andre rette Arvinger,
indskranket V alg ret, og tilsagde dem andre betydelige F o r
fatningsrettigheder samt lovede, at bemeldte Lande stedse
skulde blive udeelte tilsamm en. D e t er vel langt fra min
M enin g, at dett da stiftede R etstilstand, ester de Rystelser,
den siden har varet underkastet, kan have K rav p aa nu at
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fornyes, jeg troer, at m an nærmest bor holde sig til
det F æ llesflab i Love og Institu tio ner, som R egjeringen, efter at him F orfatn ing var ophort, sted]c har erkjendt. D enne Erkjcndelse faaer imidlertid en foroget B e 
tydning derved, at den h ar sin R od i ben ældre F orfatn ing .
J e g kan og saa meget mindre forbigaae Akten af 1460,
som den, medens den p aa den ene S id e paaberaabes næsten
som en endnu gjeldende F orfatn ing slov , p aa den anden
S id e angribes som et S am m enspind as List og Ulovlighed,
der aldrig h ar havt nogen retlig Gyldighed, ligesom det
paastaaes, at den, hvis den knnde antages at have havt en
saadan, dog forlængst h ar tabt samme.
D e Slesvigske og Holstecnske S tam der havde vistnok
ikke i 1460 behorig Hjem mel til at kaare dem en L ands
herre, og det kan derhos med Foie benægtes, at det vare de
virkelige og fuldstændige S tæ nd er, der tilegnede sig denne
M yndighed. M en M anglerne bleve dog snart afhjrrlpne
derved, at baade de Arveberettigede, som kunde besvære sig
over dette V a lg , bleve tilfredsstillede, og at begge L ehns
herr er, D an m ark og det tydst'e R ige, anerkjendte den T in 
genes O rden, der var fremkommet ved dette V alg . Hvad i
Sæ rdeleshed D an m ark angaaer, da var det et alene dets
Konge, der lod sig vælge og under N avn af Privilegier
udstedte V algcapitulationen, hvilken derhos til Vitterlighed
blev underskrevet af adskillige R ig s ra a d e r; m en, hvilket er
en aldeles afgjorende Omstændighed, det hele Foretagende
fik faa A ar efter den hoitideligste Anerkjendelse af hele
R igsraadet. D ette skete nemlig ved den U nion, der T ir s 
dagen for P intse 1466 blev afsluttet i Colding mellem K on
gerigets Befuldmægtigede p aa den ene og Fyrstettdontmenes
paa den anden S id e , samt stadfæstet af Christian den 1ste
som fælles Landsherre for Kongeriget og Fyrstendom m erne.
D enne U nion indeholdt blandt andet „at saafremt K ongen
efterlod sig flere S o n n e r end Ju n k er H a n s, (siden K onge),
der, hvis ingen anden S o n var, skulde være deres fælles
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Landsherre, faa skulde de ved et lige Antal fra hver af
Siderne vcrlge enten en falles Landsherre eller hver P a rt
en scerlig, for hvilket sidste Tilfo>lde der gives adskillige B e
stemmelser, sigtende til at vedligeholde god indbyrdes Fred.
Ved de yderligere Unioner mellem D anm ark og H-ertugdommerne af 1533 cg 1623, samt adskillige andre S ta ts akter, ligger ligeledes den Forudstrtning til G rund, at ’fct
vare sammenhorende, og fra Kongeriget adskilte Lande, men
der bestandig st'nlde leve i indbyrdes Fred med dette, og at
man fra begge S ider ffulde yde hinanden Bistand i K rigs
tid, ligesom og D anm arks Lehnshoihed over S lesvig blev
forbeholden, i Folge hvilket dette Hcrtngdommc foruden sin
A npart i Unionshjcrlpen havde at yde en iovrigt ubety
delig Lehnstjeneste i Krigstid. D en danske Konge bliver i
denne Egenskab stedse holdt adskilt fra hans S tillin g font
Hertug i S lesvig og Holsteen, og han trcrdcr forsaavidt i
de indbyrdes Overeenskomster ved flere Leilighedcr frem paa
begge S ider i disse forst'jellige Egenffaber.
At de Slesvig-Holsteenff'e Stcrnder i det syttende Aarhundrede maatte opgive den V algret, som de i 1460 havde
anmasset dem (see oven S . 78) havde ingen videre I n d 
flydelse paa de derfra hidrorende Forfatningsforhold, thi
der var ingenlunde Tale om at rokke det da foretagne V alg,
kun at de davcrrende Fyrster, hvis Adkomst tildeels havde
vtvret V alg, for Fremtiden skulde efterlade Landene til deres
mrrmeste Arvinger, uden den hidtil brugelige V algform .
Im idlertid er den M ening i senere Tid opstaaet, og er
blevet oftere gjentaget, at det hele Foretagende i 1460 lced
af en UgyldighcdS A arfag, der ikke enten ved Kongens eller
R igsraadcts Samtykke kunde afhjcrlpes. D et indeholdt nem
lig, paastaaes der, en Afstaaelse af S lesvig, der formeentlig
efter Hertug Adolphs D od ffnldc have hjemfaldet tit D a n 
mark som Lehnsherre, men en saadan Afstaaelse vilde have
behovet Stcrndernes Samtykke. S elv denne sidste Sa!tning
turde dog ikke have havt fast Hjemmel i vor crldrc S ta ts -
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re t*); og beit Forudsætning, ber i al Falb skttlbe begrunde
bens Anvendelse, er f bct mindste meget tvivlsom. Selv
mit ingen rette LehnSarvinger havde varet til efter Hertttg
Abolph, vilde neppe ctt ny Forlehning af et Land, sotn
tgjemtent Aarhnndreder havde varet bortforlehnet, saa lige
varet at ansee som ett Landafstaaelse. De t bct minbste
tildcels arvelige Forlehninger tttcb Slesvig, som hibtil havbe
snnbet Steb, navnlig og til Hertug Abolph, vare jo foregaaebe ttbcit Standernes Medvirkning. Men bct er langt
fra t&X afgjort, at ben arvelige Forlehning, hvoraf Hertug
Abolph var i Besibbclse, var inbskranket til Svarbsiben,
men ber er Meget, font taler for, at bette Lehn og gik i
Arv paa Spinbclim'ett, ttttber hvilken Fornbsattting Kongen
netop var rette Lehnsarving^ hvis Berettigelse i denne Hen
seende ikke kunde opsluges af hans Egenskab som Valgkonge.
Men i intet Tilfalde, og bct er Hovedsagen, kunde den Omstanbigheb, at be danske Stander i sin Tid havde varet
befoiede til at angribe ben af Kongen og Rigsraabct atterkjendte.Betsfor fatning, nu gjeres gjeldende mod be Folger,
som have udviklet sig as samme, ester at den i Aarhimbreber
har havt almindelig Anerkjcnbclse. Dersom bct lod sig
gjvre, vilde ber ikke vare Fasthed i noget Retsforhold.
Saastemt bct behovedcs, vilde man iovrigt i selve den Begi
venhed, der skal udgjorc Beviset for, at vor davarenbe Statsret
hjemlede ovenanforte Satning, have et slaaende Beviis for,
at Standerne ikke fandt den anvendelig paa den Adkomst,
deres Konge havde til Slesvig, som arveligt Lehn. Da
nemlig Kong Hans's Brodér Frederik, siden Konge, for
drede adskillige af Rigets Provindser ham overdragne i Lehn,
gav Kongen og Rigsraabct til Svar, at bct ikke kunde skee
uden menige Indbyggeres Samtykke, og da derpaa cu Rigs* ) 6 te Professor L a r s e n s
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dag blev sammenkaldt, gave de forsamlede S ta n d e r det eenstemmige S v a r, at deres Ecd ei tillod at samtykke i en saadan D eling af R iget. D a S ta n d e rn e , der ikke kunde v are
uvidende om, hvad der var foregaaet med S lesv ig , saa lidt
ved denne Leilighed, der dog gav dem sardeles O pfordring
til at tanke derpaa, som ellers nogensinde forte Anke dero
ver, saa m aae de have fundet dette i sin O rden.
H u n P aastan d om Ugyldigheden af det, der foregik i
1460, h ar fin O prindelse fra en af vore meest anseete Histo
rieforskere, E s t r u p , der i 1832 h ar udviklet samme. S i 
den er denne L are ei blot idelig og idelig, som en aldeles
afgjort S a g , blevet p aaberaabt saavel i vore offentlige
B lade som ogsaa i de V iborger S ta n d e r ; men andre ind
sigtsfulde Historieskrivere have tilegnet sig samme, og den
h ar, saavidt vides, ingen M odsigelse fundet noget S te d her
i Landet. D e n er im idlertid, som vi have seet, ikke vel be
grundet, og er saa meget mere paafaldende, son: den B ebreidelse, m an herfra gjo r de Slcsvig-H olstecnffe F orfatteres
Benyttelse af A arct 1460, at de overspringe den hele tilkom
mende T id, netop her finder fuldkommen Anvendelse. D et er
aabenbart at det var denne L a re s forudsatte Gavnlighed for
F adrenelandet, der h ar skjult dens Skrobeligheder, men jeg
finder ingen Betankelighed ved at oplyse samme, da jeg
er fuldkommen overbcviist om, at en fuldstandig Erkjendelse
af det Rette alene kan give Udsigt til en for Alle gavnlig
O p lo sn in g af de Forviklinger, som ere opstaaede ved eensidige O pfattelser og lidenskabelig Paastaaelighed fra begge
S id e r.
O gsaa finder jeg at m an opfatter Begivenheden af
1460 urigtigt, n aar m an deri seer et ondartet mod D a n 
mark fiendtligt Foretagende. D e t er vistnok rim eligt, at
den Tanke, der da ledede T ingenes G a n g , fornemmelig er
gaaet ud fra Forestillinger, som havde udviklet sig i H olsteen og i S le sv ig , navnlig i den herffende S ta n d , Adelen,
i Forbindelse med H ertug A dolphs og Christian den 1stes
dynastiske In te re sser. D e t h ar ilden T vivl v aret F ry g t
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for at S lesv ig og Holstecu mutigen derved vilde komme
i et afhcrngigt Forhold til D an m ark , der bragte Hertug
Adolph til, under Paaskud a f Alder og S vaghed, at afsiaae
den ham a f det danske R ig sraad tilbudne K rone, og derimod
at foreslaae sin Sosterson G rev Christian af O ldenborg.
O gsaa var det aabcnbart for navnlig at fikkre S lesv ig mod
at komme umiddelbar ind linder den danske Krone, at m an
formaaede den Sidftncrvnte til endnu inden han var valgt
som Konge at udstede en Forskrivning, hvorved han erkjendte den berygtede saa kaldte Constitutio W aldem ariana,
hvorefter S lesv ig aldrig m aatte forbindes med D an m ark
under en ferlles Herre*). M en ved den senere P la n , efter
H ertug A dolphs D o d, at faae Christian den 1ste valgt til
H ertug af S lesv ig og Greve af Holfteen og S to rm a rn , var
der uden T vivl taget et samlet Hensyn til disses og til
D an m ark s T arv i Forbindelse med det nye Herskcrhuses
G la n d s. Fortldsat at Tanken herom er undfangen i H ertug
A dolphs kloge Hoved, er det ikke usandsynligt, at han, der
ikke vilde opofsre sine S tam lan d es formeentlige In teresser
for den nordiske Kongekrone, h ar 'ved him P la n sogt at
forerte disse In te re sser, saavel med D an m ark s T arv som
med det nye D ynasties. H an var jo, saaledes som H i
storien viser ham , en veltamkende M a n d , og langt fra -ikke
siendtlig sindet mod D an m ark ; det gamle Fiendskab var
under ham aflost af deri bedste Forstaaelse, og m an havde

*) H vo som v il gjere sig bekjendt med alle de m ange S v o r g s m a a le ,
som have reist sig om hiin Akt, kan finde a lt sam let og derhos
klart og grundigt belyst i C on ferentsraad W erlauffS A fhand ling i
A n ti-S lesv ig -H o lstcen ffe F rag m en ter 7de H efte N o . 1. D e t er
io vrigt og a f de meest betydende F o rfattere, der forsa gte den
S lesv ig -H o lfteen ffe P aastand, erkjendt, at den i in tet T ilfa ld e kan
have nogen statsretlig B e ty d n in g , m en kun tjene til bistoriff F o r 
klaring as, hvad der forefaldt i 1 4 6 0 . B em eld te fortjenstlige A f
handling har im idlertid udbredt et n y t L ys over adskillige a f
S a g e n s D e le .

176
især ved denne Leilighed viist ham den meest udmærkede
T illid, faa at I n te t er sandsynligere, end at han gjerne
vilde, ad cit Onlvei, forhjælpe D anm ark til at itaac det,
der var F orm aalct med det ham gjorte T ilbud. M en uden
Hensyn til, hvorvidt Tanken paa D anm arks T arv h a r havt
mere eller m indre Indflydelse paa P lanen, kan m an dog,
n aar m an ovcrveier de daværende Forhold, ncppe andet end
erkjende, at den indeholdt en sor D anm ark gavnlig Udvei.
D en sorte vel for det forste kun til et Regentfællesstab,
der m ulig ved tilkommende forskjellige V a lg igjen knude
o plofts. M en ligesom det heller ingenlunde var vist, at
der vilde være blevet stiftet en uoploselig F orening endog
blot med S le sv ig , om H ertug Adolph selv havde m odtaget
K ronen, havde det heller ikke liden Sandsynlighed, at F o r
bindelsen nu vilde blive vedligeholdt ved fælles V a lg og
maastee i Tiden styrkes ved Arveregjerings J n d fo re lft. D et
var vel fornemmelig kun med Hensyn ttl den udvortes
Sikkerhed, at D an m ark for Tiden vandt ved den nye F o r
bindelse. M en dette var og en S a g af yderste V igtighed.
I de tvende A arhundreder, som vare forlobne siden V alde
m ar S eier havde forlchnct sin yngre S o n Abel med S le s 
vig, havde D anm ark, gjort de sorgeligste E rfarin g er om,
hvorledes det i Forbindelse med de tappre holsteenst'e G rever
og understellet af de da mægtige Hanftstæder samt a f en
kelte tydskc F yrster, stundom og ved Tilhold a f P a rtie r
her i R iget, navnlig i Jy lla n d , kunde byde Riget T ro d s,
ja endog bringe dets Tilværelse i F are. Nærmest for E rin 
dringen laae Erik af P om m erns T id. D enne rigtignok
lidet dygtige Konge havde ved den tyveaarige K rig , som
han med stor Anstrengelse forte i Anledning af de S le s 
vigske H ertugers Uvillie til at erkjende deres L ehnspligt,
ikke kunnet sætte sin P aastand igjennem, for hvilken h an endog
havde skaffet sig en S to tte i Keiser S ig ism u n d s V o ldg ifts
kendelse, men derimod havde han beredet sin U ndergang. I
Dieblikket var det derhos særdeles vigtigt for D an m ark at
kunne have sin hele K raft til sin R aadighed sor at opret-
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holde den Calmarske Union, der, for eit stor Deel som Folge
af hun uheldige Krig, stod paa soage Fodder. (Zn ikke ringe
Fordeel, font den nye Forbindelse tilbod, var det og, at
Hanststædernes Herredomme i Norden derved fik et betyde
ligt Kncrk, hvorfor den og opvakte levende Uviltie i Liibek.
Naar man, uagtet de betydelige Fordele, sour Kongens
Valg til Hertug i Slesvig samt Greve til Hvlsteen og
Stormarn saaledcs syntes at uredfore ff^r Danmark, dog
itu antager dette Foretagende for faa fordærveligt, at man
er turrved at beskylde Christian den 1ste for et Forrcederie
mod det Lattd, der havde kuaret ham til Konge, faa er det
dcels fordi man i at bedomme denne Forbindelses Værd
ikke seer bort frar de senere Statsfeit, der i hoi Grad traadte
i Veien for dens velgjorende Folger, dcels fordi man gaaer
nb fra den Forudsætning, at det ved den omhandlede Lej
lighed havde staaet til Danmark at inddrage Slesvig fem
et hjemfaldet Lehn under dets umiddelbare Regjering. Om
det forste vil der i det Folgende nærmere blive Tale; men
hvad dett sidstnævnte Forudsætning augaaer, da er den vist
nok langt fra at være faa sikker, som man fremstiller den.
Vore Rets- og Historieforskere have ingenlunde mistet det
for en afgjort Sag, at den Arveforlehning, som de holsteenske Grever havde faaet med Slesvig, indskrænkede sig til
Sværdsiden. Man har netop endog været mere tilboielig til
at antage det Modsatte, ogsoge den Uret, der blev bcgaaet
i 1460, deri, at Christian den 1ste, som nærmeste Cpnat,
var rette Lehnoarving til Slesvig, og derfor ikke retlig
kunde underkastes noget Valg, eller burde have fundet sig i
denne Stændernes Anmasselse. Det synes og, at endnu
W e g e n e r er af denne Mening, i det mindste forkaster hatt
den ikke; thi hatt henviser til D a h l m a n n s Geschichte von
Dänemark 3 B . S . 199 ff., hvor hatt finder Beviset for
den ved hun Leilighed begaaede Uret mod Danmark fort i
Hovedsagen ttted stor Skarphed*), men D a h l m a n n soger
*) Ueber die unzertrennliche Verbindung S . 15 Nete 21.
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netop at Levise, at S lesv ig ikke var et vecut m andligt Lehu,
for hvilken M enin g han og h ar anfvrt meget betydelige
G runde**). S a a fre m t mt K ong Christian var rette Lehnsarving til S le sv ig , saa vilde dog heller ikke uden en blot
personlig F orening verret bevirket derved, at han havde tittraadt H ertngdom m et i hint Egenskab, i det han knn var
V algkonge i D an m ark . Im id lertid blev der dog noget
tilbage, hvorved D an m ark leed; thi efter den nye T ingenes
O rden, stod det i de Slesvig-Holsteenske S ta n d e rs M a g t
at vælge ett yngre S o n , nagtet den ældre, hvem S le sv ig , i
F olge Arveret, vilde have tilfaldet, var valgt til Konge i
D an m ark . D ette var imidlertid ttoget, hvortil D an m ark s
R ig sraad gav sit bestemte Sam tykke, nden T vivl fordi det
derfor fandt fnldt V ederlag i at den nye T ingenes O rden
knyttede R igets forrige Fiender til samme. M en om det endog
var vist, at S le sv ig , efter H ering A dolphs D o d , med Rette
faldt tilbage til K ronen, saa var det dog ingenlunde givet,
at dette vilde have været at sætte igjcnnem . D e r havde
forhen været flere Leiligheder, hvor baade Retten til at ind
drage dette Hcrtngdom me syntes klarere og Omstændighederne
lan gt gunstigere, og hvor D an m ark dog omsider m aatte give
efter; nn var der liden Udsigt til at det enten i M indelighed
vilde blive indrom m et eller ved V aabenm agt kunde gfores
gjeldendc, hvorimod da Udsigten til at opretholde den C almarfke U nion nden T vivl vilde været tabt.
D e t er heller ikke p aa nogen M aad e antageligt, at
D an m ark s R ig sraad er have i B linde ladet sig fore ind i
den hele P la n , men det er tvertimvd sandsynligt, at de have
havt en vigtig Andeel om ikke i at udtænke den, saa dog i
at udfore den. I H enhold til foranforte Udvikling, er det
at forntode, at de, under de givne F orh old , deri have fun
det den bedste V et til at opnaae det Oiemeed, hvori de
**) F a l c k m ener, at S le ö v ig blot var et m andligt Lehn, (Handbuch
2 T h . S . 1 6 0 ), men har ikke vceret opmcerksom paa alle de vig
tige M odgrunde, der senere ere blevne udviklede a f D ahlm ann.
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havde onsket at satte Hertug Adolph paa Tronen. Valget
foregik desuden i Ribe, cg. Valgcapitulationen blev der
ndstedt, samt til Vitterlighed underskrevet af adskillige danske
Rigsraader, saa at det vistnok ikke kan omtvivles, at Rigsraadet eller i det mindste adskillige af dets meest betydende
Medlemmer forud have varet inbc i Planen. Det er og
blevet paastaact, at der fra dansk Side er blevet anvendt
Penge og Kunster for at tilveiebringe det Udfald, som S a
gen fik, og som ingenlunde havde den hele holstcenske Adel
for sig, endnu mindre Hansestaderne, navnlig Lübeck, til
hvis Mening det under Sagens forste Behandling syntes
at man vilde tage sårdeles Hensyn. Det var isar R a n t 
zau er ne, der arbcidede med Kraft for at satte oftmeldte
Plan igjennem, og ligesom denne S lagt i det Hele har udmarket sig ved Troskab og Dygtighed ligesaavel i Statens
almindelige som i Hertugdommcrnes sardeles Tjeneste, saaledes viste navnlig Statholder J o h a n R a n t z a u sin
trofaste og forstandige Iv e r for at vedligeholde hitn For
bindelse, stråledes at den kunde blive til Gavn for det Hele,
da han kräftigen fraraadte den Deling, Christian den 3die
foretog sig, og som er blevet Kilden til saa mangen Ulykke.
Dette taler for, at denne S lagt ogsaa ved sin forste Virken
for Sagen er gaaet nfc fra en sund paa Danmarks stravelsom Hertugdommcrnes Bedste rettet Tanke, hvilken endnu
havde vedligeholdt sig i Slagten.
Der er endnu blevet iudvendt, at det ikke vare samtlige
Holstcenske og Slcsvigste Stander, som foretoge Valghand
lingen, at navnlig Bonderne ikke vare med. Bemarkningen
er vel rigtig, men i ethvert Tilfalde maatte det dog kun
vare fra Hertugdommcrnes Side, at der skulde kunne klages
over, at de ikke havde varet tilborlig reprasenterede.
Men, siger man nu videre, ved de foregaaede Hand
linger, og navnlig ved Privilegierne af 1460, blev der dog
ikke stiftet et saadant Fallesskab i Lovgivning og Bestyrelse
som det, der senere har fundet Sted. Disse saa meget
paaberaabte Privilegier hjemle tvertimod sarskilte Landdage,
12 *
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forskjellige Love, forskjellige Domstole og Bestyrelser, fonts
den at Slesvig blev under dansk, Holstecn, Stormarn m. v.
under tydff Lehnshoihed*). Dette er vistnok i sig selv meget rigtigt, uten det er dog paafaldende overilet, naar man
mener, at dett Overensstemmelse i Lovgivningen og Besty
relsen, der siden er opstaaet, kun er et Værk as Holstenernes
Anmasselse og den danske Regjerings Svaghed, og derfor
itu, esterat man er kommet til rigtigere Oplysning, ikke kunde
have nogen bindende Kraft.
In te t er naturligere,end at
der af de vigtige Forfatningsrettigheder, sotn hine Lande i
1460 fik fælles (Ret til at vælge deres Landsherre, Net til
at tage Beslutning om Krig og Fred, Beskatningsret) efterhaattdett maatte udvikle sig en fuldstændig ForfatningsEetthed, saavelsom storre Lighed i Love og Indretninger;
at navnlig de fælles Landdage, som oprindeligviis kun vilde
have været fornodne, naar ttogen af hitte Rettigheder skulde
udoves, blevc udvidede og de tilsagte særlige Latiddage
sjældnere, hvilke iovrigt ikke aldeles ophorte. Dette var cu
Sag imellem Fyrsterne og Stænderne, som ikke vedkom
Danmark, faa længe der ikke blev foretaget noget, hvorved
enten dets Lehnsrettighedcr over Slesvig eller den Unions
hjælp, det ved de indgaaede Forbund havde betinget sig af
begge Hertugdommerne, blev krænket. De forskjellige Lehnsforhold, hvori Slesvig og de Lande, der kort efter ophoiedes til Hertugdommct Holsteen, stede, medforte vel Virknin
ger, som bleve særlige for de enkelte Landsdele. Der blev
og i den Henseende taget Forbcholdenhcd i bemeldte Privile
gier, ligesom denne Forffjel stedse er iagttaget.
Men
udenfor det, der stråledes
fulgte af Lehnspligten, kunde
den ingen Virkning have.
Ei heller begriber jeg, hvor
ledes man kan paaberaabe sig som en Grund for P r i
vilegiernes Ugyldighed, at samme stode i Modsigelse ttted
den Forskrivning, hvorved Christian den 1ste havde nit* ) See Wegener I. c, S . 15— 17.
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erkjendt Constitutio Waldemariana; thi fortiden at ntatt
jo,
og det med Foic, paastaaer, at denne Forskrivning
var
i sig selv ngyldig, faa vilde der i det modsatte
Tilfalde In te t have varet itnod, at han siden forenede sig
med Standerne om at tilsidesatte samme. I Sardelcshed
sees det ikke,
hvorledes der fra dansk Sideherover kunde
fores Anke, og det efter at Rigets Naad saavclsom dets
Konge gjentagne Gange har aiterkjendt den Forening, der i
faa Henseende blev indgaaet.
Fremdeles vil man at det i 1460 stiftede Forhold skal
have tabt sin Gyldighed ved de siden foregaaede Landsde
linger. Disse Delinger vare vistnok baade intod Privilegier
nes tydelige Ord og imod den snnde Tanke, der laae til
Grund, og det var et Knnstlcrie, at man, ved at vedlige
holde cn politisk Forbindelse, gjennem en falles Landdag,
en falleö Regjering og Fallesskab t de Jndtagter, der ikke
hidrorte fra de de forskjellige Landsherrer farlig anviste
Godser, fyldestgjorde Privilegiernes Bestemmelse. Men, nag
tet der ikke kan siges ondt nok om disse Delinger, der heller
ikke mindre fordommes af Hcrtngdommernes Skribenter end
af de danske, faa kan dog denne Krankelse af Privilegiernes
rette Mening ikke betage det af samme Gyldighed, som man
lod staac, og som man stedse paa det omhyggeligste holdt
paa. Det danske Nigsraad og de danske Stander kunde
uden Tvivl have gjort en retsgyldig Indsigelse mod
samme, navnlig forsaavidt Delingen og angik Slesvig,
hvis Deling mellem flere Arvinger var itdnt al Hjemmel i
dets aldre Forfatning, medens slige Delinger havde den
aldre Ret for sig i Holsteen. Selv hvad dette Hertngdomme angaaer, knude der med Fete varet indvendt, at
Delingen var mod Unionen af 1466. Hvidtfeld yttrer og
Forundring over, at Rigets Naad vilde tilstede den Deling
af Slesvig, saavelsom af Holsteen, der foregik mellem Chri
stian den 1stes to Senner*), Men foruden at han i andre
' ) Krimike S . 1238— 1239.
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Henseender ikke fuldkommen rigtigt har opfattet Forholdet,
h ar han ikke behorig agtet p aa, at H ertugdøm m ernes S t ä n 
der vilde i fornævnte Union af 1466 have havt Hjem m el til
at vælge K ongens yngre B ro d er Fredrik til H ertug over
begge Hcrtngdom m er ndeelte, hvilket netop oprindelig var
deres Hensigt. D e t er sandsynligviis denne B etragtning,
som bevægede R igsraad et til at finde sig tilfredsstillet ved
en Overecnskomst, hvorved dog en D eel af Hertugdom merne
blev reddet for K ongen, og derhos en Udsigt til igjen at
samle det Hele holdtes aaben. I intet Tilfælde kunde det
have praktisk V irkning, om R igsraad et i 1482 havde for
holdt sig mere eller mindre forsvarligt. D ette S am m e gjelder og mcd Hensyn til de senere Landdelinger, der iovrigt
væsentligt ere behandlede fom Fam iliesager og forst omsider
blcve standsede af H ertugdom m ernes S tæ n d er. D isse D e 
linger have faaet en saadan Anerkjcndelse saavel af D a n 
m arks Konge og R ig sraad , font af E u ro p as ovrige S ta te r,
navnlig og ved de T raktater, hvorved D an m ark s nærvæ
rende Rettigheder mcd Hensyn til S lesv ig begrundes, at
ingen In d v en d in g mod deres Retsgyldighed kan komme i
B etrag tning til at rokke den R etstilstand, som hidrorer der
fra. V ore K onger ere endog længere og stærkere vcdblevne
at holde fast ved det Retsfællesskab mellem H ertngdom mcrne, der. D elingen uagtet, blev tilbage, end det G o ttorfske Hrnts.
Im id lertid blev dog G rundvolden for Hertugdom m ernes F orfatn ing udhulet ved D elingerne. D en vedligeholdt
sig vel nogenlunde saalænge de regjcrcnde H errer blcve i
F red. M en det gode eller dog taalelige Forhold ophorte
allerede, da den Gottorfske H ertug trak sig tilbage fra C hri
stian den F jerdes Krige. O g senere, da begge Fyrster kom
i aabenbar og ofte gjentagen Feide med hinanden, blev det
ofte ugjorligt, at de regjerede deres Lande i Fællesskab, at
S katterne bleve udskrevne ved cit fælles L anddag og indbe
talte i cit fælles Kasse, hvoraf i Sæ rdeleshed K rigsvæ snet
skulde vedligeholdes. D e t blev saaledes under disse Krige
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fornodent, at hver Fyrste regjerede sit Land for sig, udskrev
Skatter paa egen Haand m . v., stjondt under Tilsagn
om, ttaar Nolighed igjen blev tilveiebragt, at gaae tilbage
til deri forfatningsmæssige B ei. D en hele Retsforfatning
blev saaledes idelig Forstyrrelse underkastet fra den Tid af,
at Hertug Fredrik af G ottorf ved fut Svigersou Carl G u 
stavs seierrige Vaaben havde for sig og sin Maudsstamnte
erhvervet Souvcrainetet over sin Andeel af S lesv ig . F ra
den Tid af forfulgte det Gottorffke H uns, stottende sig til
fut note Forbindelse rned Sverrig, stadig det Form aal, at
trække sig ud af den ovrige forfatningsmæssige Forbindelse
mellem dets og det danste Kongehuses Besiddelser, hvor
imod de danske Konger strcrbte at opretholde og udvide
den Forbindelse, der, Sonverainetetsdiplomet uagtet, endog
efter dets udtrykkelige Ind h old , blev tilbage, og derhos at
tilbagevinde den tabte Lehnshoihed*). D enne Bestræbelse

*) D a det vilde v a re for vidtloftigt her a t gaae ind p aa en Udvikling
af den hele K a m p , som herom forled mellem de to Negenthuse fra
1660 til 1720, stal jeg her blot anfore et enkelt men staacnde B e v iis
p aa, hvorledes det v a r den danffe Negjering, som holdt p a a H ertugdom m ernes Fcrllesstab, ja endog gjerne vilde give det en ftorre
O m f a t n i n g end de senere opkomne F orhold tillode. D e t indeholdes i
det N e nd sb orge r F o rlig a f 1675, som C h ristia n d e n 5te, eller om m a n
vil, G r i s s e n s e l d , b ra g te H e rtu g C h r i s t i a n A l b r e c h t til
a t indgaae, og h v o ra f det kan v a r e nok at anfore § 1, der udsiger,
a t Kongen og H ertugen beholde H e rtu g d o m m crn e S le S v ig og Hvl.steen i e n u d e e l t N e g j e r i n g , og derfor i M e d h o l d a f
d e f o r h e n o p r e t t e d e U n i o n e r vilde lade det v a r e sig m a g tvaaliggende, a t befordre disses F lo r m. v. D e tte F o rlig er p a r a pheret af Griffenseld, ligesom det er upaatvivleligt, a t h an er den,
der h a r fo rfattet det og som h a r a nv e nd t de Kunster, hvorved
H ertug en, som derved b landt andet ogsaa srastrev sig den i 1658
erhvervede S o u v e ra in e te t, blev fo rm a a e t til „derpaa a t gaae i n d ;
faa meget der end eklerS kan v a r e a t udsatte p a a den brugte
F r e m g a n g s m a a d e , er det dog ustridigt, a t den udgjorde S p id se n af
den Politik, som til den Tid blev fulgt af K ongen a f D a n m a r k
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gik jcrvnsides ntcb cit andcn, dcr v ar det nibm t vigtigere
F o rm a a l for D an m ark s P olitik, at gjenerobre de til samme
T id tabte P rovindscr p aa hiin S id e S u n d e l; thi i de
K rige, som derved blcve foranledigede, blev det Gottorfske
H u ns stedse indviklet. I denne lange Tid fra 1658 til
1720 v ar der for det meste enten virkelig K rig eller dog rtt
krigersk S p e n d in g mellem hine to regierende Huse; det blev
derfor knn i korte M ellem rum nogenlunde m uligt, atrcgjere
forfatningom crssigt, og n a a r der et Oicblik var nogenlunde
god Forstaaelse mellem dem, saa gik det for det meste knn
ud p a a , at udskrive S k a tte r, riden at bekymre sig synderligt
om S ta'nd erne. D ette O rg an for den politiske Eenhed hvi
lede saalcdes ofte i lange T ider, og om Stcrnderne en en
kelt G an g bleve satte i nogen Virksomhed, saa vare de dog
saa forknyttede, at de knn ved en ydmygende Eftergivenhed
kunde vedligeholde
et S la g s
S k in liv . Endelig blev de
forrige Forbindelse gjo rt nm nlig, da hele S lesv ig , ved F re 
de» a f 1720, kom under dansk N aadighed, medens den G o t
torfske Andeel a f Holsteeu, i Folge Keiserens gjentagne
M an d ater, m aatte tilbagegives Hertugen. D e r kunde tut saa
meget m indre va'rc T ale orn et fortsat F o rfatn in g s Fcrllesfcm H ertng over S l e s v i g og Holsteen. V ed Freden tit F o n t a i
nebleau af 1 6 7 9 indvilligede vel Christian den 5te, paa H a n s allerchristeligste M ajestæ ts Begjcrring, i H er tu g en s Gjrnindscrttelse i
sine Lande »i. v., og n a vn lig i den S o n v e r a in e te t , som var ham
betinget ved den roeskildstc og kjebenhavnste F r e d ; men fra danst
S i d e vilde m an dog ikke siden erkjende, at de Bestemmelser, som
F o rlig et ellers indeholdt, vare hcrvede. Hvilken a f P a r te r n e der
meest havde R etten for sig, er her tem melig lig e g y l d ig t ; m en vist
er det, at der i det hele T id sr u m fra K ongelig S id e blev benyttet
enhver Leilighed til baade at kunne faae den H ertugen af G o tto r f
indrommede S o n v e r a in e te t ophævet, og til at give den fælles F o r 
fatning og F or v altn in g , der ikke ved S o u v e r a in ite tsd ip lo m e t var
ophævet, den sterst m ulige B e tyd n in g, men at de Fordele, K o n 
gen flere G a n g e havde opnaaet, siden ved fremmede M a g t e r s
Mellemkomst gik tilbage.
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skab, font Hertugen ingenlunde vilde afsiaae fin Andeel af
Slesvig, men var betænkt paa, ved Hjcrlp af mægtige For
bindelser, at tilbagevinde samme. Prcrlater vg Ridderskab,
der ved Patentet af 22de August 1721 vare indkaldte til at
aflægge Hyldingseed, opfattede heelt vel Hertugdommcts
forandrede Stilling, da de, efter at have aflagt Hyldingsceden, under 4de Sept. ansogte om, at der fremdeles maatte
udskrives Landdage i S l e s v i g , uden at ncevne noget om
Fællesskabet med Holsteen. De indsaac, at der ikke var at
tæitFc paa de forrige faelles Landdage, men meente, at det
vel kunde indromines dem i Forbindelse med Slcsvigs ovrige
Ständer, igjenncm en scrrlig Landdag at ndove de Rettig
heder, som de for havde udovct i Forbindelse med Holsteen.
De bcraabte sig herved ikke paa nogen Ret, men henvendte
sig blot til Kongens Naade og Omsorg for Creditens Øjettoprettelse, ligesom de og gave det, de attraaede, den ydmyge
Skikkelse, at de landsherlige Propositioner maatte meddeles
Ståenderne til a l l e r u n d e r d a n i g s t Resolution, og at de
i a l S u b m i s s i o n kunde foredrage deres Gravamina.
Men Kongen opfattede vistnok fra sit Standpunkt Sagen
ikke mindre klart, da han uden videre Forklaring tilkjendegav, at hvis han skulde sinde Conjnnktnrerne saalcdes be
skafne, at Nodvendighcden krævede at udskrive en Landdag
i H er t n gd o m m e n t e , vilde det Fornodne blive Praelatcr og Ridderskab meddeelt. Kongen kunde ikke vcrre tilboielig til at ittdrontme Slesvig en ny og scrrlig Forfat
ning, navnlig overlade Beskatningen i denne liden Deel af
hans Monarkie i Ståendernes Hcrnder. Men han fandt
sig ikke bevcrget til nogen Tilkjendegivelse cut, at Lan
dets hidtilværende Forfatningsrettigheder vare gaaede til
grunde ved at det var kommet i hans Enebesiddelse, hvilket
og vilde have vcrret i Strid med den Tanke, der gik igsennem hiint Patent og den foregaaede Hylding, at navnlig
hele Landet derved gjennem Ståenderne skulde erkjende ham
som eneste Landsherre, samt vedtage den for Kongeriget
gjeldende Arvefolge. Han aabttcde altsaa en Udsigt til, at
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S ta n d e rn e kunde træde i Virksomhed, hvid Forholdene
m aatte blive derefter. N a a r disse ikke tillode, at cn fælles
Stæ nderforsam ling lod sig holde, faa var I n te t tilsagt, og
selv for det modsatte Tilfælde indeholdt det ingen bindende
Bestemmelse.
S k jo n d t Fredrik den 4de saaledcs ikke vilde give S l e s 
vigerne en ny constitutione! G arantie for de Rettigheder,
som de hidtil havde udovet i Forbindelse med Holsteen, og
han saaledcs i G jerningen kom til at regjere S le sv ig uden
»logen Indskræ nkning, faa fandt han sig dog ikke bevæget
til der at indfore Kongeloven videre end faa vidt Arvefolgen
angik, ei heller til at oinstode Landets hidtilværende R e ts
tilstand, ved at underkaste det D an m ark s Love, D om stole,
R ets- og F orv altning sfo rm er m. v. I de 4 til 500 A ar,
hvori det ikke havde været forbundet med D an m ark uden
ved L ehns- og U nionssorholdnle, og tildeels ved cn fælles
R egent, »ten under aldeles afsondrede F orfatninger og R egjeringer, var den hele N etsforfatning blevcn meget afvi
gende fra den danske. D en jydste Lov, som netop var
udkommet til samme Tid som S lesv ig fik sin særegne er
ster, blev i T idens Lob mangfoldige F oran drin ger nnderkastet, deels ved udtrykkelige Love, deels ved Netsvedtægter,
ligesom den heller ikke længer passede sig til Tiden. O g saa i
D an m ark v ar den i samme T idsru m undergaaet væsentlige
F orandringer ved m angfoldige A nordninger og navnlig ved
Recesserne, hvoraf den af 1643 især var af stor V igtighed,
og ettdelig blev den aldeles ophævet ved Christian den 5tcs
Lov. Ligesom denne ikke var udvidet til S le sv ig , saaledcs
havde hine melleinliggende A nordninger ikke heller der i
Almindelighed faaet L ov sk raft, stjoudt adskillige deraf
vare blevne optagne i dets R etspra.ris. Appel til det danske
R igsraad i S lesvigste S a g e r var og forlængst ophort, i
det mindste fra 1524, da Fredrik den 1ste ved Privilegiernes
Confirmatio»: erklærede, at ingen S a g kunde fra S lesv ig
blive »ndanket tit D an m ark , men at det derimod maatte stce
til Konge»: (son: H ertu g ), med P ræ la te r, R aad og Riddere
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f o r begge H er t n g d o mme r . Derimod havde i hiin
hele Tid Slesvigs Ret mere og mere udviklet sig i Overeenssteminclse rued det, der gjaldt i det mcd samme ister fra
1460 noie forbundue Holstee«. Foruden den Vigtighed det
havde for det levende indvortes Samqvem og mcd Hensyn
til de idelige Flytninger fra det ene til det andet Hertugdomme, at Retsreglerne saavidt muligt vare lige, bidrog
saavel den romerske som den canoniske Rets Anseelse til, at
man sluttede sig til disse frnnmede Retter, for at udfylde
Hullerne i den indenlandske Ret, eller vel endog hvor denne
ci fandtes svarende til Tiden.
At Regjeringen og de
hoiere Domstole vare falles for begge Hertugdommer eller
dog for den respective Kongelige og Storfyrstelige Andeel
af begge, samt at Gottorf for det meste var det Sted i
Slesvig, hvor slige Myndigheder fik Seede, maatte og bi
drage til, at Slesvigs Retsforfatning maatte mere og mere
danne sig ester den Holsteenske. Den jydske Lov, hvoraf
iovrigt en plattydsk Oversættelse, eller, som det hced, cn
Oversættelse i det Holsteenske Sprog, blev i 1592 autoriseret
af begge Fyrster, blev derfor kun lidet gjeldcnde i de Dele,
der havde Indflydelse paa det falles Samqvem, hvorimod
den nogenlunde blev i Kraft i hvad der vedkom Arv, LEgteferllers indbyrdes Rettigheder mcd Hensyn til deres Gods,
Underretternes Organisation, (men ikke som Regel for Rctspleien, hvori den romersk-canonisk-tydske Ret fik afgjort Raadcrum).
Ogsaa var det tydske Sprog forlangst blevet
Rets- og Forretningssproget ci blot ved de for begge Hertngdommcr falles overste Autoriteter, men og ved Underret
terne, selv i de Egne, hvor Dansk var Folkesproget.
I den Netsforfatning, der saaledes havde dannet sig i
Slesvig, gjorde Fredrik den 4de ingen Forandring, og ligesaa lidet mcd Hensyn til Sproget. Der skete ingen Kundgjorelse for Danmark om Slesvigs i Patentet 22de August
1721, der alene udkom i det tydske Sprog, udtalte vedvarende
Forbindelse med den danske Krone. Det vedblev i Lovgiv
ningen og Forvaltningen, ligesom forhen, at vare ffilt fra
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Kongeriget. Skjondt denne Kjcndsgjerning gaaer gjennem
hele Lovgivningen og Statsstyrelsen, st'al jeg dog fem et
særligt Beviis netop fra Frederik den 4des Tid nævne Re
skript 4de Octbr. 1727, foranlediget ved en Tvistighed mel
lem Amtmanden over Haderslev Amt og Stiflairitmandcn
og Biskoppen over Ribe Stift. Herved bleve nemlig ei
alene Grændserne for den Myndighed, fem Stiftets ø vrig 
hed kunde ndove i den Deel af Slesvig, der i geistlige
Sager horer under Samme, fatte saa snævre som muligt,
men det blev endog ndtalt, at det til alle Tider uforandret
skulde have sit Forblivende ved den gamle, navnlig ved en
saakaldet Koldingsk Reces af 1576 begrundede, Tingenes
Orden. De Forandringer, som cfterhaandcn gjordes i en
kelte Love og Indretninger, bleve byggede paa den forud
grundlagte Tilstand, og vare ordcntligviis fælles for Sles
vig og den Kongelige Andeel af Holsteen, sorsaavidt ikke
færlige Forhold krævede en Forffjel. At der blev indrettet cit
ny Slesvigsk Overret, som tillige var et Regjerkngscolleginm,
i Gottorf, istedctfor at forhen den Kongelige Andeel af begge
Hertngdommer var forenet under eet fælles Overdikasterinm
(ligesom Tilfældet og var i det Gottorfske), var en om ikke
i Eet og A lt nodvendig, saa dog aldeles naturlig Folge af
det nye Forhold. Jovrigt bleve de Holsteenske og de Sles
vigske Sager ved at være samlede deels under det daværende
tydsk'e Eancellie, deels under særskilte Afdelinger i de einige
Eollegier, og der behandlede i det tydsk'e Sprog. Anord
ningerne udkom, hvor ikke særdeles Omstændigheder foranle
digede en Afvigelse, under eet for Slesvig og for den Kon
gelige Andeel af Holsteen, oste endog uden at denne In d 
skrænkning udtrykkelig tilfoiedes (for at nævne en umiddelbar
efter Hyldingen i Slesvig udstedt Anordning, Patent 7de
Novbr. 1721), da det fulgte af sig selv, at en Anordning
et kunde gjelde for den Hertugelige Andeel, om den end
brugte det almindelige Udtryk „V o rt Hertugdomme Holsteen".
Derimod blev ingen for Danmark ttdgiven Anordning, som
saadan, gjeldende i Hertngdommerne, men naar dens In d -
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hold der ffulde gjores gjeldende, (hvilket i hun Tid var
sjeldent), skete det ved eu særlig Lovgivmngsaet. Paa lige
Maade blev der og forholdt under de folgende Konger,
faa vel forinden, font cfterat hele Hertugdomntet Holstcen
blev forenet nted det danske Monarkie. A f de mangfoldige
Anordninger, som udkom allerede i det forste af diche Tids
lob, skal jeg, saa overflodigt det cnb er for dem, der have
iicgcti Kundskab til Hertugdommerues Lovgivning, dog anfore et Par, der deels i sig ere vigtige, dcels indeholde et
seerligt Vidnesbyrd om Erkjendelsen af den ældre ferlles
Nets vedvarende Gyldighed, endog i de Bestanddele af ro
mersk Net og tydske Nigslove, som der vare blevne gjorte
gjeldende. Saaledes har Verordnung wegen Einschränkung
des nberflistigcn Gebrauchs des Eides sitr die Herzogthnmer
Schleswig und Holstein, dateret Ilte Sept. 1758, dcels
knyttet flere af sine Bestemmelser til de i den romcrff-tydffe
Nettergang hjentlede processnale Geder, deels i § 17 nævnt
Carl den 5tcs peinliche Gerichtsordnung, som indeholdende
den S tra f for Metteed, som den forandrede, hvilken tydffe
Lov iovrigt allerede forud var gjort gjeldende i Slesvig og
derved indirecte ben hele romerske Eriminalret, hvortil den
overalt henviser. Ogsaa fik denne cn ny Anerkjendelse i
den for Slesvig og den Kgl. Andeel af Holstcen fælles
Frdng. 26de April 1771, der iovrigt i Hovedsagen svarer
til cn Forordning af samme Dato for Danmark.
Im idlertid kan jeg, ved at kaste et Blik paa de i det
omhandlede Tidsrum udgivne Love for Slesvig, ikke finde,
at Hensyn til jydske Lov er tilsidesat, hvor denne indeholder
noget at knytte sig til. Saaledes er der under 24de M a i
1746 udfærdiget særskilte, men saa godt som eenslydcnde An
ordninger for SleSvig og for Holsteeu angaaende det Thing,
hvorved Forbrydelser ffitllc forfolges, uden at der har været
anden Anledning til denne Dobbelthed cnb at jydske L. 2. B .
11 C. kunde paaberaabes i den forstnævntc Anordning, medens
iovrigt begge Anordninger, der og ligge til Grrntd for en
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lignende Forordning for Danmark as 3die Juni 1746 (cfi\
dens § 3), cre aldeles ovcreensstemmcnde.
D a hele Hertugdommet Holsteen fra 1773 igjen konl
under Kongen af Danmarks Herredomme, haode det vel
været gjorligt, igjen at jætte de forrige Stænder i Virksom
hed. Men ligesom det Kongelige Soar af 17de Sept.
1721 ikke indeholdt noget Lindende Tilsagn herom, saaledes
var der til hitn Tid, hvori alt Forfatningsvæsen var saa
godt som gaaet tilgrunde i Fastlandets Monarkier, vist liden
Tanke derom i Folket, og under en mere udviklet politisk
Bevidsthed kunde det paa ingen Maade have villet den ældre
Forfatnings Fornyelse, mindst i den forvanskede Tilstand,
hvori den var i 1720, da hele Slesvig kom under Kongen af
Danmark. Kongen kunde heller ikke uden at gaae de hans
Enevælde underlagte Kongeriger for nær indrommc Hertugdommerne Ret til selv at raadc over deres Bidrag til Statens
Fornodenhedcr. Men den Tids Rcgjcring, hvori, navnlig
hvad Hertugdommerne angik, den vise A n d r e a s P e t e r
B e r n s t o r f s allerede var Sjælen, vedblev den samme
Grundsætning, som hidtil fra 1721 havde været fulgt,
at opretholde dem i deres hidtilværende Retstilstand, og kun
efterhaanden gjore de Forandringer og Tilsvininger son»
Forholdene krævede, og hvorved begge Hertugdommer, saavidt ikke særlige Grunde vare i Veien, fulgtes ad. In te t
vilde og have været unaturligere, end at Kongen af Dan
mark, i det Dieblik Maalet for en i et halvt Aarhundrede
klogelig og standhaftig forfulgt Politik, at famle Hertug
dommerne under det Kongelige Scepter, var opnaaet, skulde
ophæve den Forbindelse mellem disse, som man tinder de
nu overvundne vanskelige Forhold stedse havde vedligeholdt.
Man har paastaaet, at Hertugdommerne fra 1773 mcd
stærkere Skridt ere gaaede frem til Lighed i Lovgivning og
Indretninger. Dette vilde og i sig være aldeles naturligt,
da ulige Retsregler i Lande, der staae i et levende dagligt
Samqvem, virke forstyrrende for dette. Imidlertid har man
i Hertugdommerne netop været lidet ivrig i at afskaffe den
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M ængde af forskjettige R etter, der gjaldt for de enkelte D i 
strikter, S tæ d er og B orgerklasser. S aaled es bleve de forst
ved F d g . 24de October 1837 storstedeels befriede for de
mangfoldige Ulem per, som den forfkjellige M yndighedsterm in
medforte. H vor der dog fandtes T ra n g til nye Lovbe
stemmelser, var det naturligt, at de, forsaavidt der ikke var
en særlig G rund til F o rffjel, gjordes lige for begge H ertugdomm er.
D e t paaankes idelig som et S k rid t, hvorved H ertugdommerne til hint Tid bleve bragte hinanden nærm ere, at
forsi Reskr. 1ste F ebr. 176*8 p aa en T id , da Afstaaelsen af
den Storfyrstelige Andeel af Holsteen til D an m ark provisoriff var bestemt*), og siden Reskr. 21de S e p t. 1774 fore
skrev de Studerende at opholde sig 2 A ar ved Universitetet
i K iel, istedetfor at forhen A nordn. 1ste A pril 1743 havde
opfordret dem til at bcsoge K jobenhavns Universitet. M en
ligesom det var begribeligt, at m an et fra dansk S id e kunde
finde A nledning til særlig at begunstige Besøget ved det
Kieler Universitet, saalamge det v ar i eit anden, endog uven
skabelig sindet F yrstes Hænder, saaledes var det, efterat det
var kommet mider dansk S cepter, overeensstemmende med
den saavel i andre Lande, fom og her navnlig ved A nordn.
13de M a r ts 1743 antagne G rundsæ tning, at det gjordes de
Studerende til P lig t, at besøge bemeldte Universitet. D en
derved gjorte F oran drin g var iovrigt ingenlunde, saaledes
som m an her fremstiller det, en særlig Bestemmelse f o r
S l e s v i g e r n e , men den angik ikke m indre den forhen
Kongelige D eel af Holsteen, hvis S tuderende det ogsaa
forst da blev p aalag t, at besøge det Kieler Universitet. D en
ovennævnte i 1743 udgaaede O p m u ntring til at besøge
" ) D e t er ikke usandsynligt, a t denne forelob ige B estem m else er fo r ,
anlediget a f den S to r fy r ste lig e N eg jerin g , der havde scrrdeleS O m sorg for det K ielsie U niversitet, h v is C on servation og ved den da
oprettede provisoriste T rak tat " / , i A p ril 1 7 6 7 , A rt. X V I N o . 3
v ar betinget.
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K jobcnhavns Universitet, angik og ligesaavel Holstenerne,
(naturligvn'S dog knn de, fom horte til den Kongelige A n 
deel) som S lesvigerne. D e t vilde i sig selv have været
u n atu rlig t, onl en Bestemmelse, som den, der blev tagen i
1768 og 1774, havde verret holdt tilbage med Hensyn til
K jøbenhavns Universitet. M en det kan desuden med S ik 
kerhed antages, at dette i Virkeligheden end ikke derved leed
noget Afbræk. D en paaberaabte Bestemmelse af 1743, var in
gen befalende Lov, og det var vist
ikke hyppigere dengang en
siden, at de S tuderende, fom havde bestemt sig for E m bcdsbanen i Hcrtugdom m crne, benyttede K jobcnhavns Universitet,
navnlig kunde de der p aa ingen M aad e erholde den for
juridiske Embeder i Hertngdonunerne fornodne D annelse.
N a a r F d g . angaaende juridisk E.ramen 10de F eb r. 1736,
P o st I, § 4, taler om jus publicum gerinanicutn og jus
gcrrnanico-rornanuin som E ram ensgjenstande, hvilket og er
T ilfældet i F u n d a ts for K jobcnhavns Universitet af 7de
M a i 1788, C ap. IV, § 15, saa er det natnrligviis kun be
regnet p aa, hvad der efter den daveercnde videnffabelige
T ilstand antogcs fornodent for de danske Netskyndiges
D annelse, og kunde ingenlunde være tilstrækkeligt for ju ri
diske Em bedsm ænd i H crtngdom m crnc. V el kunde F acn ltetets Lærere gaae videre i disse og andre D ele af V iden
skaben, og derved lægge en G rundvold, hvorpaa ogsaa de,
der vilde berede sig p aa juridiske S tillin g er udenfor R iget,
knude bygge, men til en saadan Virksomhed var der dog
saa godt som ingen Leilighed eller O p ford rin g. T il H er
tugdom m ernes strrlige R et blev aldeles ikke taget Hensyn
ved fornævnte A nordninger, og ligesaa lidet i F d g . 26de
J a n u a r 1821 og 30te D ecb r. 1839, undtagen forsaavidt
H ertugdom m ernes S ta ts re t derefter skulde være E xam ina
tions G jenstand. J o v rig t h ar Hertugdom m erncs R et saavel
ved vort Universitet som i vor L iteratur været aldeles fremmed*).
*) M ed H ensyn til den i den senere T id her vpstaaede Tanke o tit
at stifte en Lcerestoel for den S lesv ig sk e R et ved K jobenhavnS
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Theologisk Examen vcb K jobcnhavus Universitet har Heller
ikke forcnd R esir. 2b nt October 1811 givet A dgang til
andre gcistlige Embeder i Hertugdom merne end dem, der
hore under et danskt Bispedomme. D et var derimod fo ra n 
dre tyd sie Universiteter den dansie R egjering, esterat Kieler
Universitetet var kommet under S am m e, vilde give dette
F o rtrin ; uden Tvivl var det og forhen strdvanligt, at de
Studerende saavel fra S lesv ig fom fra den Kongelige A n
deel af Holfteen fogte famme*), kun at det da var en alde
les fri S a g .
M a n pleier iovrigt i Forbindelse hermed at lcrgge
megen Vcrgt paa et R csir. af 20bc O ctbr. 1758, der til
lagde indfodte Slesvigere lige A dgang mcd a n d r e d a n s k e
o g n o r s k e S t u d e n t e r til at nyde K o s t e n p a a C o m m u n i t e t e t , naar de iovrigt dertil vare qvalificcrede, og
det udviser sig, at de ci crc e g e n t l i g f a a k a l d te H o l 
s t e n e r e , men S lesvigere af Fodsel, hvorefter det tilfoies, at
Undersaatter i S lesv ig ikke bor ansees for andet end hvad
de virkelige« cre, n e m l i g r e t t e D a n s k e , f o d te i n d e n
D a n m a r k s R i g e n s G r c r n d s e r . D ette R esir. indeholder en Undtagelse fra det crldre af 23bc A pril 1745, som, i
Henhold til Rectors og P rofessorers Erklcrring, ncrgtede de
Studerende fra Hertugdommerne og Grevskaberne al Adgang
til Universitetets Beneficia, fordi disse blot vare bestemte
for D ansie og R o rsie; og denne Undtagelse var vistnok

U niversttet, stal jeg, da det ligaer sar la n gt fra nærværende Under
søgelses F orm a a l, blot henvise til V ib orger Stæ nder-T idende for
1844 S . 2 3 9 5 ,2 3 7 7 samt 2 3 8 5 — 2 3 8 6 , hvor det aldeles F ejlagtige
f F orudsæ tningen om en for S le s v ig sæ rlig indrettet jnridifl D a n 
nelse er beviift.
’ ) 3 det oven S . 96 næ vnte S k r ist a f C onferentSraad W e r l a u f s
S . 99 hedder det endog, a t H ertugdpm m ernes Em bedsm æ nd i
S le s v ig den T id , hele H ertugdpm m et igjen blev forbundet med
K ronen, dannedes paa det Kielste U niversitet. D e tte er dog noget
for alm indelig udtrykt.
13
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meget naturlig dg billig, faa meget mere som der i S l e s 
vig gives m ange Kirker, hvor der prcrdikes p a a Dansk, og
til hvilke Prcefterne sor en ikke ringe D eel udncrvnedes
igjennem det danske Canccllic, som den T id vistnok udeluk
kende tog Hensyn til Candid ater, som havde aslagt befalet
P rov e ved K jøbenhavns Universitet. D e t var uden T v iv l
og egentlig dem, font studere Theologie, Reskriptet har havt
sor D in e; thi Commnnitetet kom til den T id nersten aldrig
andre end Theologcr tilgode. Jo v rig t er det ci faa meget
sor selve denne Bestemmelses Skyld m an lcrgger faa megen
Vcrgt p aa Reskriptet, som for de Udtryks S k y ld , hvori
S lesvigerne betegnes som D anffe. M en dette kan kun
vcrre sagt i historisk og national B etydning, men ci i en
saadan, hvori det vilde vcerc i S trid med hvad der i faa
mangfoldige offentlige R egjcrings Acter saavel sor som
siden er blevet crkjendt. D ette bestyrkes og ved den nylig
ncrvnte Dmstcrndighcd, at Reskriptet end ikke gjcnnemsorte
hiin S a 'tn in g med Hensyn til andre akademiske S tip en dier
end netop Com m nnitetet, med hvilket R egjeringen, da det
var en Kongelig Stiftelse, uden mindste Betænkelighed kunde
gjore det, der i sig var billigt, til R egel; hvorimod den,
hvad de ovrige S tipendier angaacr, der ordentligviis hidrore sra private F undationer, lod det forblive ved Reffriptet 1745. D ette var for Resten foranlediget ved en i H a
derslev hjemmchorende S tu d en t, hvis Andragende gik ud
paa, at han og a n d r e Studerende fra d e t y d sk c P r o 
v i n d s e r maattc vcrre lige berettigede med danske og norske.
D et er og mcrrkcligt, at en Begunstigelse, som i andre Hen
seender blev tilstaaet denne S u p p lican t, nem lig Fritagelse forat tage den philosophise Examen, blev med det samme til
staaet alle andre Studiosi fra Hertngdom merne og (Zrevstabcrne. D et er saaledes meget langt fra, a t m an i de til
hiin Tid givne Bestemmelser finder storre S o n d rin g mellem
Slesvigerne og Holstenerne, end i dem, der hidrore fra den
senere T id.
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J e g tor nu a it fe c det for tilstrækkeligt, ja til Overslodighed, beviist, at den legislative og administrative Forbindelse
mellem S le sv ig og Hrlsteen, som Regjeringen i vore D ag e
ved flere Le i lighed er id trykkelig h ar erkjendt, ingenlunde
forsi er opstaaet ved lemtc Erkjendelse, men at den har
varet cit stadig R eg jer ngsm arim e lige sra den T id, da den
aldre og stärkere Forbindelse, hvorfra den hidrorer, den
eonstittttionelle, ophorte At Fredrik den 4de ikke i den T id,
da S le sv ig s F orhold til D an m ark og til Holsteen kom un
der S p o rg sm a a l, udstedte ttogen udtrykkelig E rklaring om
at vedligeholde denne Levning as den aldre F orfatning,
er as flere A arsager ler at begribe, blandt andet af den, at
han p aa den ene S id e ingenlunde vilde eller fornuftigviis
kunde ville binde sig saaledes til den eengang frembragte
T ingenes O rd en , at ingen F oran drin g i samme kunde gjores, og h an , p aa den anden S id e , fandt det overflødigt, ud
trykkelig at erklare sig for i det Væsentlige. at vedligeholde
dens G rundlag» M en skjondt dette ikke kom frem som en
sarlig B eslutning, men fom cii stiltiende F orudsatning laae
til G ru nd for den hele Bestyrelse, saa m aatte det, isar ester
at dette uafbrudt var vedligeholdt i flere S lag tfo lg er,' flane
lige saa fast i den almindelige Retsbevidsthed, som cm der
havde v aret givet en saadati udtrykkelig E rklarin g. D et er alt
oven S . 160— 161 bemarket, hvorledes det kun var fordi de
farlige S ta n d e r, som i 1831 bleve bebudede, opvakte F ry g t
for en Afsondring, at der da forste G an g , til Beroligelse
for Hertugdøm m ernes Jn d v aau ere, blev givet en udtrykkelig
E rk larin g desangaaende, og at alle de sildigere Erklæringer
af det S la g s etc fremkaldte ved lignende A nledninger. D et
er meget urigtigt, n aar man troer, at der ved disse E rk laringer er opstaaet en ny eller forflarket Sikkerhed om ht’nt
Forbindelses Vedligeholdelse; de have end ikke form aaet
ganske at nedsiaae de Tvivl, fom hine Begivenheder havde
fremkaldt.
M e n , ligesom jeg i det Foregaaendc har indladt mig
paa udførlig at gjendmvk adskillige G runde, hvormed m an
13 *
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har bestridt det aldre Forfatningsfallesffabs Tilværelse, ikke
for disse Grundes indvortes Betydenhcds Skyld, men med
Hensyn til den alnn'ndelige Erkjendelse de have fundet, saaledes er der mod den Forbindelse, der, efter det Foranferte, er traadt i den falles Forfatnings Sted, freinsat
adskillige Indvendinger, der i sig cre noget synderlige, men
som dog vistnok hoS de fleste gjelde for afgjorte og afgjorendc Sandheder. De ere og fremsatte af en meget ind
sigtsfuld Forfatter, saa at de, med Hensyn dertil, ikke bor
vare upaaagtede.
We g e n e r lcrrer i sit oftnavnte S krift: Ueber die
unzertrennliche Verbindung S . 38, Note, at det kun er
Justits- og Politivcrsnet som Hertugdommerne have havt
ffilt fra Kongerigets, og i det tilfoiede Negister S . 108 er
denne Satning endog givet paa den synderlige Maade, at
det er den af Fredrik den Lte indforte falles Administration,
der kun er for Politiet og Justitien, som om der tidligere
end ikke engang i saa Henseende havde fundat nozet Fallesffab Sted. Nu vilde vistnok felv et til disse dog meget
indgribende Forhold indffranket Fallesskab ikke vare nogen
ringe Sag, og det vilde kiume medfore store Ulemper at
ophave det. Men det har dog havt en ganffe anden Omfatning. Selv om man blot vilde soge den for Hertugdommerne falles og fra Danmark afsondrede Bestyrelse i
deres saregne Canccllie, saa var dette dog ingenlunde indffrankct til Justits- og Politisager. Ogsaa Kirkevasnct
(med Undtagelse af de under Nibe S tift samt Als og Mroe
Bispestoel henlagtc Kirker), det hele Undcrviisningsvascu,
det Heine saavel som det lavere (med nogen Undtagelse
svarende til den nylig bemarkcde), Fattig- og Communalvasnet, Lagevasnet, Naringsvasnet, Veivasnet, Udffrivningsvasnet saavel til Lands fom til Vands, horte under
bemeldte Collegium, hvis Virkekreds i flere Dele strakte sig
noget videre end det danffe Cancellies. Men hiint Fallesffab fandt og Sted med Hensyn til de Bcstyrelsesgrene,
der laae under de ovrige civile Negjeringscollcgier, hvoraf
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tjær de, d e t horte til de to Kammer-Collegiers Virkekreds,
for en stor Deel vare af megen Bctydenhed. Det er alde
les urigtigt hvis man forestiller sig, at der i hine bollegier
ingen andar Forstjcl var mellem Hertugdommernes og
Danmarks Sager, end mellem de forskjellige danske Provindsers indbyrdes. Forfaavidt disse vare fordeelte mellem
forstjellige Departementer eller i al Fald forstjellige Expeditions-Bureauer, var dette alene fordi Forretningernes
Mængde hævede en Adstillelfe, hvilket satnme og gjaldt om
de forskjellige Bureauer, som der vare for Slesvigske og
for Holsteenske Sager. Men Afsondringen mellem Dan
marks og Hertugdommernes Sager havde den væsentlige
Grund, at de bleve behandlede efter forskjellige Regler og
krævede forstjellige Indsigter hos vedkommende Embcdstnænd. Hver Afdeling for sig havde derfor og sit alde
les forstjellige Personale, udett at Befordring fandt Sted
fra den enc til den anden. Naar, til Ex., i et af de to
Kammer-Collegier den Deputer,edc for de tydste Sager af
gik, saa var der ikke Tale om, at nogen af de danste Committerede, faa egnede de end ellers maatte være til den høiere
Embedsstitling, kunde træde ind i den stråledes ledige Post,
hvorimod dentie, hvis Ingen andetsteds fra blev kaldet
til Samme, blev besat med en af de tydste Committerede,
uden at en ældre dansk Committeret, for hvem han ellers
In te t havde forud, derved i mindste Maade fandt sig tilside
sat. Den danste og tydste Afdeling af bemeldte Collegier
nærmede sig meget til to forstjellige Collegier under samme
Præsident. De blcve og især i ældre Tider stedse benævnte
som det dattstc og det tydste Kammer. Jovrigt bleve og
alle Sager i de for Hertugdømmerne indrettede Bureauer
ikke blot i de fornævnte, men og i de øvrige civile Collegier,
hvis Virkekreds et var indskrænket til det egentlige Dan
mark, f. Er. Gencral-Postdirectionen, behandlede i det tydste
Sprog; i dette bleve de og Kongen foredragne samt udfær
digede. Selv hvor Anordninger af lige Indhold stulde ud
komme for Kongeriget og for Hertugdømmerne, bleve de udfær-
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digede font sårskilte, ligesom der og ordentligvns bleo gjort
farligt Foredrag til Kongen om hver af disse Anordninger.
Men i noget omfattende Sager vare i Alim'ndelighed selv
de nye Anordninger, der i Grundsatninger og Formaal
vare lige, dog i Enkelthederne mere eller mindre forskjellige,
og om mange vigtige under Kammer-Eollegierne horende
Gjenstande vare Lovene aldeles ulige. Dette gjclder, til
Erempcl, med Hensyn til Landbolovene, og til de fleste Af
giftslove, saavel de, der angik de directe Skatter, som de,
/?ci‘ angik de indirecte (saasom Told og stemplet Papiir).
For en ikke liden Deel er der vel efterhaanden tilveiebragt
storrc Lighed end forhen, og man har endog enkelte aldeles
lige Skattelove for Danmark og for Hcrtngdommerne, men
for det meste har der dog, selv i Hovedsagen, verret ad
skillige Forhold, som bchovede at ordnes og lempes paa
en noget forskjellig Maade, og det endog for at opnaae den
tilsigtede Lighed t selve Beskatningen.
We g e n e r lergger (1. c. S . 9, Note og S . 19) sardeles Bergt paa, at F a l c k i sine Bemerrkninger over
S c h l e g e l s Apercu (S>. 19) har indrommet, at der for
HertugdommerncS indbyrdes Forbindelse et lader sig paavise
noget serrdcles og u d t r y k k e l i g t F o r b u n d . Men
den Erkjendelse, som han soger deri, bortfalder aldeles, naar
matt terser den Scrtning, hvori hiin Uttring knn udgjor et
Overgangslecd, i dens Sammenherng; thi der navnes attdre
Adkomster, hvorved dog Berettigelsen til en saadan Forbin
delse skal verre begrundet, itemlig det falles Balg af Lands
herre og de ovrige falles Rettigheder, som ved Balgcapitnlationen blcve deres Stander tilsagte. Der er altsaa aldeles
ingett Jndrommclse af Mangel paa Hjetnmel, men kun en
Erkjendelse af, at den et er erhvervet paa ctt vis Maade;
og det er endog klart, at en indbyrdes Forettittg mellem selve
Hertugdommerne ikke i og for sig kunde, ligeover for Dattrnark, indeholde saa god Hjemmel, som de af Falck paaberaabte salles Forfatningsrettigheder. Disse ere iovrigt, som
bcmarkct oven (S 180) stadfcrstcde ved de med Dan
mark mdgaaede Unioner og attdre Overeenokomster, lige-
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fom det og ( S . 180) er viist, at den fælles Lovgivning
og Bestyrelse p aa en aldeles naturlig og fuldgyldig M aade
h ar udviklet sig af den fcrlles F orfatn ing .
D en samme hoitagtcde F o rf. mener, ( S . 11— 12,
Note 14), at en Ophævelse af den Fællesbestyrelse, der
har fundet S te d , dog kun vilde vcrre at sætte ved S id en af
de idelig forefaldende F oran drin ger i enkelte administrative
In d retn in g e r, og nævner som et Grempcl paa cn saadan
den i 1819 foregaaede Oprettelse af en særegen Bispestoel
for A ls og M ro e, der ogsaa angik S lesv ig , og hvorim od
ikke mindste Indsigelse er kommen frem. M en der er stor
Forskjel paa det almindelige Regjeringsprincip, hvorefter
S lesv ig i Lovgivning og F orvaltning holdtes sammen med
Holsteen, og de enkelte administrative In d retn in g er, hvorved
det blev gjennem fort. D isse kan m an vist ikke fornuftigviis
tillægge Uforanderlighed, ligesom der og idelig dermed er
foregaaet F oran drin g. M en anderledes sorholder det sig
med hiint P rincip , der er det, R egjeringen lod blive tilbage
as den forrige forfatningsm æ ssige F orening, og som ikke
kan forandres, uden at kuldkaste den hele gjeldende R ets
tilstand. D ersom der i cn S ta t, der ikke har et forfatningsmæssigt O rg an til at varetage -fww Rettigheder, dog kan
være noget, som i Forholdet til Regenten kan kaldes ctt
Rettighed, faa m aa det være et saadant stadig erkjendt, i
hele Retstilstanden indgribende, R egjeringsprincip, og dcntte
Adkomst m aa her endog have faa tneget storrc S tyrk e, som
den dog h ar sin O prindtlse fra ett virkelig F orfatn ing , der
vel ved Begivenhedernes M a g t var g a act til G runde som
saadan, mett dog aldrig formelig ophævet. Hvad navnlig det
paaberaabte særdeles Erem pel angaacr, da vilde den soregaaede F o ran d rin g med det geistlige Tilsyn p aa A ls og
M ro e , fkjondt ikke i O m fang faa dog i G rundsætning, have
havt noget tilfælles med den, hvorom her er S p o rg sm a a l,
saafrem t nogen D eel af Hertugdommet S lesv ig , der og
saa i geistlige S a g e r horte under en Slesvigsk M yn dig 
hed, var blevet henlagt til et danst' Bispedom m e; men her
blev kun den M yndighed, som forhen laae til F yens
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B isp est oel, henlagt til en særlig, hvilket, foruden at vare
en F orandring af en underordnet A rt, end ikke var n ogen
F orandring i den slesvigske, men i den danske Bestyrelse.
V el bleve i Forbindelse hermed ogsaa Grændserne mellem
den geistlige og verdslige M yndighed paa bemeldte D er
nærmere bestemte, og det hele F orhold, der tilforn gav
meget S to f til T vivl og Tvist, hvilket især lammede S k o le 
væsnet, saaledes ordnet, at ogsaa den verdslige M edvirk
ning, der er nodvendig til Skolevæsnets Opretholdelse, i det
Væsentlige kom i det danske Cancellies Hænder ( S e e A n
ordning 7de N ovbr. 1832 og Skole-Reglem enterne af samme
D a to ). M en heri kunde der ikke egentlig siges at være
nogen Udvidelse as de danske Loves og de danske M y n d ig 
heders Virkekreds, da Forholdene forhen vare ubestemte og
tvivlsomme, og det derfor nu var nodvendigt, at ordne dem
i Overeensstemmelse mcd hvad der i sig var det naturligste
v I hensigtsmæssigste. D et skete heller ikke forend der var
givet saavel de locale som de almindelige Slesvigske N egjeringsmyndighcdcr Leilighed til at yttre deres M eninger, og
der var, hvis ikke min Hukommelse ffulde skuffe mig, saare
liden, navnlig ingen principiel, Uoverensstemmelse. I s æ r 
deleshed trocr jeg, at saavel det Slcsvig-H olstccn-L auenborgffc Cancellie, som det tydffe Rentekammer, vare saa
godt som aldeles enige med det forrige danffe Cancellie.
D enne S a g giver derfor, hvad jeg ikke kan undlade i F o rbigaacnde at bemærke, et talende B cviis for, hvorledes det
til him T id, da Partistorm e endnu ikke forstyrrede S a
gernes rolige G an g , ret vel lod sig gjore at faae endog
forviklede Forhold., hvori D an m ark kom i Bcrorelse mcd
S lesv ig , udjevnede paa en hensigtsmæssig og navnlig en
alle billige F ordringer fra danff S id e tilfredsstillende M aade.
Regjeringen havde ved den Leilighed vel ingen Tjeneste af
P ressen, men den var heller ikke i V eien, da den ikke be
kymrede sig derom. At Afgjorclscn havde him sidstnævnte
Egenffab, vil især være indlysende, n aar m an sammenligner
samme mcd den, der som oven ommeldt S . 188 i 1727
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blev givet angaaende Grændferne for den geisilige øvrigheds
Myndighed i Thorninglehn; hvorved jeg dog ikke stal lade
nbemærket, at der, endog affect fra den Stadfæstelse, font
den garnle Tingenes Orden 1727 fik, ere locale Forskjelleh x r '
fom maatte gjore det vanskeligt i dette District at ordne
Sagen, navnlig med Henfyn til Skolevæsnet, efter de .
Grundsætninger, fom bleve fulgte ved fornævnte Anord
ninger af 1832.
Marr har fort heftig Anke over den fælles overste
Domstoel i Kiel og den fælles Regjering i Slesvig, der
bleve stiftede ved Anordninger af 15de M ai 1834, hvorved
den indbyrdes Forbindelse skal være, om ikke begrundet, faa
dog styrket; men ogfaa denne Anke er bygget paa en al
deles urigtig Opfatning af det hele Forhold. Det var in
tet nyt Fællesskab, der blev stiftet, ei heller blev det, four
forhen fandt Sted, udvidet til noget Anliggende, der forhen
ei var indbefattet under Fællesskabet, men der skete kun en
Forandring med Hensyn til de Indretninger, hvorved Retsog Vestyrelfesfællesffabet skulde gjore sig gjeldende, og denne
Forandring anbefalede sig ikke blot ved indlysende Hensigts
mæssighed, men den var endog fremkaldt ved en Opfordring,
fom for en Deel gjorde den til en uafviselig Nodvcndighcd,
og faa bestemt forte hen til det ovrige, at der heri ogfaa
var en moralsk Nodvendighed. Der var desuden ikke mindste
fornuftig Betænkelighed fra danst' Side i at gjore Indret
ningen faaledes fom Hertugdommcrnes Tarv krævede.
I Folge den 12te Artikel i det tydste Forbund, var
oet nodvcndigt i Holsteen at oprette en Domstoel i tredie
Instants, ligesom og Lauenburg, der er for lille til felv at
have en saadan Domstoel, skulde henlægges under en an
den tydst, hvilket naturligviis blev den holsteenst'e. Overrettcn i Gluckstad havde til den Tid været den hoicste Dom
stoel i Holsteen, (hvorunder og Lauenburgske Sager i 1815
vare blcvne hcnlagte), men foruden at den ikke var en tredie
Instants, var dens Domme ikke endelig afgjorende, men
den Tabende havde Adgang til at henvende sig til den hoieste
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Magt (Supplicatio ad thronum) for at bevirke Forandring
i Retterts Dom. Bemeldte Ret forbandt derhos med sindavcrrende Myndighed en betydelig Deel af Forvaltningen,
i hvilken Henseende den stod imellem Magistraten, Amt
manden eller Hvent, der ellers i forskjellige Districter havde
Amtmands Forretninger, og de hoieste Regjeringscollegier.
Denne forvaltende Myndighed rnaatte og efter de Grund
sætninger, som gjorde sig gjeldendc, stilles fra bm bommende, og altsaa maatte der nu, foruden den nye hoieste
Ret, beklcrdt rned bm Uafhcrngighed af Regjeringen, der
havde manglet den Glnckstadste Overret, vcrre en Mellemdomstocl og et Forvaltningscollegiurrt. Det kunde ikke nndgaaes ved denne Leilighed ogsaa at tcenke paa SleSvig.
Det vilde fra enhver Side have vcrret urigtigt, at lade dette
Hertugdommes Retspleie blive i beit samme anomale T il
stand, hvori den hidtil havde vcrret, saa at Forbedringen
blev et Fortrin for Holsteen, som samme stulde skylde (tit
Forbindelse med det tydste Forbund. Slesvig vilde da
netop vcrre kommet i et hidtil ukjendt underordnet Forhold
til Holsteen, thi da det oftncrvnte overordentlige Paaankningstniddel ikke blev anvendeligt paa den Holsteenste Overappellationsrets Domme, saa vilde det ncrsten vcrre blevet en praktisk
Nodvendighed, at den Slesvigste Overret maatte boie sig
for Samme. Nogle ville imidlertid maastee mene, at man
kunde have gjort dette Hertngdomme dcelagtigt i de samme
Forbedringer, der gjordes i Holsteen, men saaledes, at hvert
Hertugdomme havde beholdt sine Indretninger for sig. Men
foruden den Odsten med Penge og Krcrfter, som dette vilde
have medfort, maatte Hertugdommernes Retstilstand derved
udscrttes for en Ulempe, hvorimod den forhen nogenlunde
havde vcrret bestyttet, nemlig at de fcrlles Love og Rets
regler ved Meningsnlighed i de forskjellige af hverandre uashcrngige overste Domstole vilde kunne i Virkeligheden blive
ulige. Dette kunde nemlig forhen forhindres ved forommeldte overordentlige Paaankningsmiddel. Saa lidet dette end
stemte overeens med en god Retsorden, og saa sjeldent end
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Regjeringen indlod sig paa ved Reskript at forandre en
Overrets Dom, saa var der dog deri en Udvei til at raade
Bod paa hiin med de tvende indbyrdes uafhængige Dom
stole forbundne Niis lighed, og det var netop i Tilfcrlde af
det Slags at den blev benyttet, ligesom det og var af Hen
syn hertil at man ikke for havde vovet at asffaffe samme.
Det er vistnok en erkjendt Sandhed, at det til fuldstcendig
Opnaaelse af det store Gode, som fcrlles Lov og Ret ffal
ffjcrnke dem, der staae i levende indbyrdes Samqvem, er
fornodent, at der og er en fcrlles hmeste Domstol, hvorved
den Eenhed kan opretholdes, som vilde kunne forstyrres ved
Meningsulighed mellem Domstole, der hverken staae ind
byrdes under hinanden eller ere en fcrlles Overdomstoel un
derordnede. Navnlig er dette noget, som man mindst skulde
miskjende i Danmark, hvor man fnldstcrndigere end i mange
andre Stater havde denne Betryggelse. I den Tid Norge
var forenet med Danmark var der og en fcrlles Hoiesteret
for begge Rigerne, og det uagtet der vare flere Forskjeller
mellem dansk og norsk Net end mellem Slesvigsk og Holsteenff, og det indbyrdes Samqvem mellem de to Kongeriger
ikke kunde scrttes ved Siden af det, som finder Sted mellem
de to Hertngdommer. Dersom nu Regjeringen istedetfor at
benytte den Leilighed, der, saa at sige, paatrcrngte sig, til
et sandt Fremskridt i Hertugdommernes Retspleie, havde
gjort Forandringen saaledes, at den indbyrdes Retsecnhed
derved var blevet forvansket, saa maatte det have fremkaldt
betydelig og velbegrundet Utilfredshed. Man vilde ikke have
kunnet forklare sig dette uden af den Forudscrtning, at man
her ikke vilde unde Hertugdommerne en god Retstilstand.
Men, foruden at man deri vilde finde et Deviis for, at
Regjeringen i at ordne Hertugdommernes Anliggender tog
mindre Hensyn til deres Tarv end til hvad der kunde be
hage i Danmark, saa vilde der ikke kunde paavises nogen dansk
Interesse, smit kunde lide ved den fcrlles ovcrste Domstoel
for Hertugdommerne. Disse havde nu engang en i det Vcrsentlige fcrlles Ret; hvorfor ffulde man da ikke ville de
Indretninger, som ere de meest ffikkede til at opretholde en
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fælles Ret? Hvad funde der være at vinde for Danmark
ved at Hertugdommerne i en eller anden Enkelthed faldt ud
af dette Retsfællesskab ? Maaskee Nogen maatte troe, at
der ved en Slesvigst overste Domstoel skulde kunne findes
storre Tilboielighcd til i Sammenstod at holde paa det op
rindelig Slesvigffe, i Holsteen derimod til at holde paa det,
der har fin Rod i romersk, tydst canonist Ret. Men deels
vilde de Leiligheder, hvori disse forstjellige Retninger kunde
fore til forstjellige Resultater, vistnok paa det Standpunkt,
hvorpaa Sagen allerede i mange Mennestealdre har staaet,
være yderst sjcldne, og endnu sjeldnere vilde det være, at
det kunde have nogen Vigtighed for Danmark, hvilken Me
ning der gjorde sig gjeldende; deels var der ikke mindste
Grund til at antage en saadan Forstjel mellem Retningerne
i en Slesvigsk og en Holsteenst Overdomstvel. Medlem
merne erholde deres Dannelse paa samme Maade, de ere
langt fra ^kke>,altid fodte eller have havt deres foregaaende
Embedstid i det Hertugdomme, hvori Retten har sit Sæde,
og endelig var det meget langt fra, at der i Hertngdommet
Slesvig, navnlig i Byen af dette Navn, stuldc være mindre
Stemning for Hertugdommerncs Sammenhold end i Hol
steen. Ligesom det oven S . 29—31 er bemærket, at de
Slesvigste Stænder i hoiere Grad end de Holsteenske bare
dette Præg, og at de just fordi de bleve afsondrede fra
disse, tog dem iagt for at lade nogen særlig stesvigst I n 
teresse faae Overhaand, saaledes vilde det uden Tvivl chave
blevet en herstende Retning i en særlig Slesvigsk Hoiesteret,
at holde sig saa nær som muligt til den Holstecnste. Der
som marr maatte tænke sig, at en særlig politist Retning
kunde faae en betænkelig Indflydelse paa Udfaldet af poli
tiste Sager, saa vilde dette i det Hele være et sorgeligt Hen
syn ved Domstolenes Dannelse. Men ogsaa fra denne Side
vilde der ikke være mindste Rimelighed for at frygte mere
for en i Holsteen end for en i Slesvig nedsat Ret. Deri
mod viser Erfaring, hvad der og har indvortes Sandsyn
lighed for sig, at jo hoiere en Domstol er stillet, jo rigeligere
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den er besat med Mænd, der ere provede t mangeaarig Enlbedsforelse, j o mere kan man gjore Regning paa en sund
og fast Ligevægt, der udelukker politiske Partiers og oieblikkelige folkelige Retningers Indflydelse. I cn oberste Dom
stol for alle tre Hertugdommer vilde det saaledcs vcrre lettere
at sikkrc Retfærdighedens faste Opretholdelse, vgsaa mod det
Slags Indflydelse, end i cn til et enkelt Hertugdomme ind
skrænket. T il him Tid var der tovrigt aldeles ingen Anled
ning til at frygte for, at Lov og Ret, hvis Sager af det
Slags skulde opstaae, jo vilde finde ligesaa kraftig Over
holdelse ved Hertugdommernes som ved Kongerigets Dom
stole. Og under Bevægelserne i Christian den ottendes
sidste Regjeringsaar, da nogle Sager af det Slags kom
frem, havde Enhver, der kjendte noget til Forholdene,
storre Tillid til den Kielste Ovcrappellationsrets end til den
gottorfske Ovcrrets Fasthed i at holde Rettens Vægtskaaler
lige. Der var saaledcs ingen sand danst Interesse, som
kunde raade til at lemlæste den overste Domstol, der stulde
stiftes i 1834, men kun en smaalig paa aldeles taagede
Forestillinger om Forholdene grundet Grille kunde finde
nogen Fare ved at den fik den Indretning, som for en lige
og fast Retshåndhævelse i Hertugdommerne var den meest
betryggende. Men denne Grille traadte end ikke frem paa
den Tid, Indretningen foregik; den er forst senere blevet
udklækket, og det er kun ved de stærke patriotisk' klin
gende Talemaader, den har givet sig Luft, at den har
faaet Indgang. Aldrig har man villet indlade sig videre
paa Forholdene, for at see ent der virkelig dr^nogen Fare*), t
og ligesaa lidet har man vidst at anfore nogen Kjends-

*) I

den Viborger Stccnder-Tidende for 1844 S . 461— 462, 2381—

2382 er det Naturlige og aldeles Ubetankelige i Stiftelsen af den
falles

Overappellativnsret

paa

mig, aldeles klar Maave udviklet.

en, som det endnu forekommer
Men dette har, som saameget

andet, der er fre m f-rt mod de Forestillinger, Pressen vilde gj»re
gjeldende, varet som om det ikke var til.
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gjerning, der endog i fjerneste Maade kunde vcrkke Formod
ning om nogen skadelig Virkning af den trufne Indretning.
Hvad den fcrlles Regjering angaaer, saa var den vel
ingenlunde begrundet ved en saa indlysende Fornnftnodvendighed, som den fcrlles Hoiesterct. Hvad enten der nemlig
var blevet oprettet en fcrlles local Regjering for begge Her
tugdommer eller hvert havde faaet en sa>rlig, saa vilde dog
den fornodne Eenhed vcrre betrygget ved de hoiere Regjcringsmyndigheder i Kjvbenhavn. Ethvert Forvaltningssporgsmaal kunde, naar Nogen fandt sig utilfreds med den
locale Negjerings Beslutning, bringes ind for den af disse
hoiere Regeringsmyndigheder, hvorunder Sagen horte, lige
som disse, endog uden at nogen Anke dertil gav Anledning,
kunde rette de af de locale Regjeringer tagne Forholds
regler, samt give dem de Forskrifter, som de fandt fornodne.
Men der var ingen fornuftig Grund til at danne to nye
Localregjeringer til at overtage de Forretninger, som de to
Overretter nu ffulde give fra sig. Det vilde kun have vcrret, med større Udgifter at kjobe sig en mindre fuldkommen
Indretning; thi ligesom Vanskelighederne ved at bescrtte
Pladserne i de flere nye Eollegier, der nu bleve dannede, med
dygtige Mcrnd derved vilde vcrre blevne forogede, saaledes
vilde Eenhed og Fasthed lettere tilvejebringes i et Colle
gium, hvis Virkekreds blev mere udstrakt. I flere Tilfcrlde
vilde et til et enkelt Hertugdomme indskrcrnket Collegium end
ikke kunne have havt Myndighed til at give en afgjorende
Bestemmelse, til Ex., i de jevnlig forefaldende Forsorgclscstvistigheder, naar disse opstaac mellem en Holsteensk og en
Slesvigsk Commune, saa at alle deslige Sager maatte ind
stilles til den overste Regjeringsmyndighed. Det vilde altsaa og kun have vcrret en smaalig mistcrnkclig Politik, om
der var bleven skabt to scrrlige locale Regjeringer for den
Deel af de hidtilvcrrende Overretters Forretninger som disse
afgave*), og dette vilde kun have ncrret Tanken om den
* ) D e tte v a r t-v r ig t end ikke a lt hvad der efter de her hersiende
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Hensigt at svække Hertugdommernes Forbindelse, som Stændernes Afsondring havde opvakt.
Maaffee vil man sige, at det dog paa cn Tid, da der
allerede var Anledning til at tænke paa Muligheden af, at
Baandet mellem begge Hertugdommerne ved en forffjellig
Arvefolge kunde blive lost, var uklogt at knytte dem nærmere sammen. Men der kunde, efter mit Begreb, ikke være
noget uklogere, end at forberede denne Skilsmisse ved at
ordne Forholdene saaledes fom de bedst kunde passe til den
Tilstand, som da vilde opstaae, uagtet de derved bleve lidet
passende til den nærværende Tilstand og til den, som man
burde bestræbe sig paa at vedligeholde. Da det danske
Kongehuses Ret til, ogsaa i sin Qvindelinie at beholde Sles
vig, selv fra den rem historisk-retlige Side er fastere be
grundet, end nogen Arvefordring paa Holsteen, (see oven
S. 69—80), saa maatte endog, naar alle de Misforstaaelser vare borte, der have udstroet Mistroe, alt hvad der
bandt begge Hertugdommerne til hinanden have tjent til at
styrke Udsigten til at holde det Hele sammen. Som det
Foranforte viser, var det desuden ikke muligt, at lade det
blive ved de ældre Rets- og Forvaltnings Indretninger i
Hertugdommerne, men der maatte dannes noget nyt, oz da
at tilsidesætte det, der under Forudsætning af Forbindelsens
Vedligeholdelse aabenbar vilde være det rette, for ikke at
gjore en mulig Afsondring alt for vanskelig, vilde vist have
traadt hindrende i Vcien for him Udsigt. Forresten vilde,
hvis det ulykkelige Tilfælde ikke lod sig afværge, dog Ad
skillelsen af hine Indretninger langtfra IH t have været den
vanskeligste af de Knuder, som der vilde blive at lose.

Begreber regnes til Administration. Den hele a d m i n i s t r a 
t i v e J u s t i t s (Bestutningstagelse om criminel Tiltale, T il
syn mrd Retspleien, ©fiste- og Overformynderivcrsnet, PantevceSnet m. v.) blev hos de særlige Overretter. See min Haandbog
over den danske og norffe Lovkyndighed, 6te Bind, S . 526—587.
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Jeg har forhen yttret, at ligesom til hiin Tid Ord
ningen af Hertugdommernes Anliggender laae aldeles udenfor
min daværende Virkekreds, faalcdes har jeg heller ikke iovrigt deri taget nogen Deel. Jeg vil heller ikke paastaae, at
den Politik, der ved den Leilighed blev fulgt, var i alle
Maader tilfredsstillende. Men den var dog bygget paa cn
ganske anden Kundskab om Forholdene, og en langt fundere
Bedommelse af disse, end den, der har viist sig hos dem,
der brode Staven over samme.
Man har med stort Behag idelig og idelig gjcntaget
den Talemaade, at Ledet da kom af-lave. Jeg tilstaaer
gjerne, at der ikke blev gjort alt hvad der kunde have tjent
til at holde det saa fast, som det behovedes for at beskjærme
Markfreden mod de Angreb, som man allerede da havde
Anledning til at frygte. Men der foregik dog Altet, hvorved
den ligefrem forstyrrcdes, og der kunde have været Haab om
at finde Tid og Leilighed til at opfore et yderligere Værn
mod tilkommende Forstyrrelse. De, som troede sig istand
til izjen at bringe Ledet i Lave, vare derimod kun skikkede
til at fremskynde Ufreden.
Det maatte vel, med Hensyn til de Sporgsmaal, der
have fremkaldt den Bevægelse, hvorved Statens Tilværelse
er sat paa S pil, være ligegyldigt, om Frederik den fjerde
havde gjort vel eller ilde, da han i sinTid besluttede sig til
ikke at indlemme Slesvig i Danmark. Det har imidlertid
i den hele Strid fra begge Sider været Skik at stotte den
Ordning af Forholdene, som man sogte at sætte igjennem,
til Fordommclsesdomme, som man raffvæk afsagde over vore
ældre Regjeringer. Det turde derfor ikke være overflodigt,
at prove de Begreber, som man nu gjor sig om den retlige
Stilling, hvori Frederik den 4de var kommet til Slesvig,
og om den Maade, hvorpaa han burde have benyttet samme.
Det vil uden Tvivl derved vise sig, at Kongen og hans
Raad har opfattet Forholdene meget rigtigere og fulgt en
baade ædlere og klogere Politik, end de, der nu tiltroe sig at
kunne have gjort det bedre.
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Må« laser idelig, at Hertugen af Gottorf havde gjort
sig skyldig i Forræderi og at Kongen derfor ligefrem f'nndc
have inddraget det Land, han havde i Lehn nnder Kronen.
Men man glemmer herved et blot at dette var aldeles
nanvendeligt paa den Andeel, Kongen besad, men og at
det Gottorffkc Hnns ved Sonverainitetodiplomct af 1658
var blevet loft fra al Lchnsforpligtelse, og at det stedse
havde vnndet denne Frihed tilbage hver Gang Kongerne
siden havde bragt dem til at fraskrive sig samme. Det er
vel sandt, at selve Landet ikke for bestandig var ndlost af
LehnSforholdet (fee oven S . 73); men det var jo netop
en Fyrste af hunt Hnns, der besad Landet, og han kunde
som lehnsfri nmulig begaae Utroskab mod sin Lehnshcrre. Fredrik den 4de har og i Patentet af 22de Aug. 1721
taget sig vel vare for at begrunde sin Ret paa et saadant
Begreb. Upaatvivlelig har han tevnft derpaa, og der synes
i Patentet at fremst'inne en Lyst til at give Sagen denne
Skikkelse; men det er dog klart, at han, i Erkjendelse af at
den et passede sig til det virkelige Forhold, derfra har holdt
sig tilbage, og derimod slottet sig paa Hertugens fiendtlige
tilod de indgaaede Unioner og givne Forsikkringer stridende
Foretagerlder. At det ikke var i Kraft af noget Lehnsforhold, han havde sat sig i Besiddelse af Hertugens Land,
indlyser og deraf, at denne ligesaavel strakte sig til hans
Andeel af Holstecn som af Slesvig; begge omtales og aldeles
paa lige Maade i Occupationspatentet af 13de Marts 1713
og det senere i Anledning af Hertugens Modpatent udstedte
yderligere Patent af 31te J u li 1714, men det Gottorffkc
Holstecn blev ikke Gjeustand for Patentet 1721, fordi Kon
gen, i Folge Mandater af Keiseren, som Lehnsherre, navnlig
det sidste af 9de Aug. 1720, maatte tilbagegive samme.
Ogsaa vidner Fredsflntningen med Sverrig, oprettet
paa Fredensborg den 3dke Jnrii 1720, og de bekjcndte i
Forbindelse dermed erhvervede Garantier onl, at man gik ud
fra Begrebet ent en Krigserobring. Imidlertid havde det
og varet tvivlsomt, onl Krigens Ret, der i al Fald kun var
14
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anvendelig p aa den G ottorfste Andeel, kunde i Ordets
sadvanlige, folkeretlige B etydning gjores gjeldende med Hen
syn til denne, da Forholdet v ar et ganske eget. D e t er oven
S . 183— 184 bem arket, at uagtet det forrige N eg jering sfallesskab mellem begge Fyrstehusene fra 1638 cftcrhaaudcn
var bleven meget indstranket, saa v ar det dog ikke flauste
ophort, og at m an navnlig fra danst S id e havde ladet det
vare sig m agtpaaliggende, at opretholde S am m e, medens
det G ottorfste H u ns arbcidede p aa mere og mere at under
grave det. O g saa Beboerne af den G ottorfste Andeel vare
faaledes forud K ongens U ndersaatter. I al F a ld gjaldt
dette med Hensyn til Beboerne af de adelige G odser, (in 
genlunde blot G odsherrerne), der ustridig horte under F a llesregjeringen, om det endog indrom m es, at den, efter den
Travendalerfred af 1700, var ophort for S ta d e rn e . Jo v rig t
vare hverken de Kongelige eller de Hertugelige eller de fa l
les U ndersaatter styldige i nogen B ro de, der kunde egne dem
til noget S la g s S tr a f . D e bleve ved det fiendtlige F orhold,
hvori Fyrsterne, tvertimod de oprettede Unioner, havde sat
sig, givne til P r iis for uhyre F o rv irrin g , T ryk og O delaggelse; men hverken Befolkningens In te re sser eller dens
D n ster havde givet Anledning til de indbyrdes K rige, der
narm est bleve foranledigede ved dem, D an m ark paaforte
S v e rrig for at gjenvinde dets tabte Provindser. S tem n in 
gen i Landet var under de unaturlige og ulykkelige F orhold,
hvori Befolkningen befandt sig, uden T vivl meget nedtrykket,
men dog efter de historiste S p o r , der haves, mere for K o n 
gen end for H ertugen, og den fandt uden T vivl en L indring
i omsider at blive forenet under een H erre. A f Utrostab
mod K ongen findes der neppe noget S p o r.
S e lv n aar et Land erhverves ved E robring, er det i
Almindelighed baade fra den m oralste og politiske S id e rettest
at lade det beholde dets eiendommelige R etsforfatning, n a a r
ikke Forholdenes saregne Bestaffenhcd derfor er i B eten.
D ette er og noget, som baade aldre og nyere S ta te r alm in
delig have erkjendt, og det har for det meste kun givet en siet
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Stemning i det nye erhvervede Land, naar den erobrende
Stat har villet indtrange det under sin egen almindelige
Lovgivning. Det er endog sadvanligt, at en Stat, naar
den ved en ulykkelig Krig finder sig i den Nodvcndighed, at
afstaae nogen af sine Bestanddele, da udbetinger sig, at
Jndvaanerne beholde deres egne Love og Rettigheder o. s. v.,
selv hvor disse ere uden forfatningsmassig Betryggelse, hvorpaa endog Fredsslutningen mellem Danmark og SL errig
14de Januar 1814 § 5 cfr. § 8 giver Exempel. S aa
meget mere var det i sin Orden, at Fredrik den 4de lod
Slesvig beholde dets forrige Retstilstand, saavidt de foran
drede Forhold tillode det. Den forrige forfatningsmcessige
Betryggelse for denne Retstilstand var vel gaaet under der
ved, at Slesvig nu udelukkende kom imder den danske Krone,
medens Holsteen blev ved at vare i Fatlesskab mellem
Kongerne og den Gottorfffe Hertug, som derhos ikke vilde
opgive sin Medregjermg over Slesvig, eller kunde i Kongen
erkjende den eneste Landsherre for dette Hertugdomme. Deu
farlige Forfatning for Slesvig, som Pralater og Ridder
skab havde begsart, vilde Kongen af gode Grunde ikke indromme (see oven S . 185— 186). Men Kongen vilde dog,
at dette Hertugdomme desuagtet skulde beholde sin Retstil
stand, under Beskyttelse af Landsherren, som naturligviis og
maattc have Magt til efterhaanden at foretage de fornodne
Forandringer, men uden derfor at kuldkaste dette Grundlag.
Dette var uden Tvivl den retfardigste, og tillige den for
standigste Grundsatnittg han kunde antage.
Det vilde have varet et smerteligt Offer for Slesvig,
at ombytte dets tilvante Ret og underkaste sig den, der havde
uddannet sig her i Danmark, hvorfra det gjennem flere Aarhundredcr havde varet aldeles afsondret i Lovgivning og
alle de Institutioner, hvorved Retstilstanden i et Folk dan
nes oz befastes. Den danske Ret vilde for Beboerne i det
Vasentligc vare blevet en fremmed, og der vilde have kunnet
hengaae lange Tider inden selv de for det daglige Samqvem vigtigste Satninger vare komne saa meget ind i den
14 *
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almindelige Bevidsthed, fom den Net, der i flere Slægtfølger
har herffet i et Land, dog altid bliver, saa uklare dens
Kilder end maatte være. Den danske Ret bestod heller ikke
i en enkelt klar og fattelig Lovbog, titen hvilede for cn
stor Deel paa Anordninger og for en maaskee endnu større
Deel paa Retsregler, fom ved Fortolkninger vare udledte af
den kasuistiske Lovbog. Den vilde derfor have været saa
meget mindre tilgjcrngelig for dem, som nu skulde underka
stes samme. Den maatte derhos soges i et Sprog, som
Mange og vel Fleertallet af dem, som ellers bedst vilde
vcrre i Stand til at stelle sig ind i den nye Ret, ikke til
gavns forstode. Alle Landets Dommere og Dvrigheder
vilde og vcrre blevne «skikkede til at forrette deres Kald,
medens de, der kunde stvttes i deres Sted, vilde have vcr
ret fremmede for de Forhold, hvorpaa Lovene ffulde an
vendes, for cn stor Deel heller ikke det Sprog, der taltes i
Landet, fuldkomment mcrgtige, og vist vilde have fundet
M istillid og Uvillie. Af den danske Rets Indførelse vilde
naturligviis og have fulgt, at Sagerne maatte kunne ind
ankes til den danffe Hoiesteret, hvilket blandt andet vilde
have givet betydelige Vanskeligheder med Hensyn til at alle
Retsforhandlinger foregik i det tydffe Sprog, hvilket dog er
uden Tyrannic lod sig forandres for det hele Slesvig. I Be
boernes Samqvem med Holsteen maatte og cn saadan For
andring i deres tilvante, for det meste fælles, Ret have skabt
en stor Forvirring. Jeg skulde troe, at det, selv med
Hensyn til dem, der ellers finde det at vcrre en lidet vanske
lig eller betænkelig Sag, at forandre den hele i et Land
gjcldcnde Ret, ikke vil være fornødent at gaac videre for at
overbevise dem om hvilke store Misligheder et saadant Forsøg
vilde have medført i Fredrik den 4des Tid, og som det vist
nok ikke mindre vilde medfore, hvis det blev forsøgt i en
følgende. Ulemperne vilde være ganske andre end naar
ellers den lovgivende Magt i cn Stat indforer en ny Lov
bog, en Forholdsregel, der iovrigt ingenlunde er uden Vanffeligheder og Betænkeligheder. En saadan vil dog altid
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være bygget p aa den hidtil gjeldende R et, og gaaer fornem 
melig ud p aa, at afhjælpe den Uklarhed, rette de Hovereensstemmelser, og udfylde de H uller, der findes i samnre.
Fortiden at nu den I n d forelse af dansk Lov og
R et i S lesv ig , som m an mener at Fredrik ben 4de burde
have iverksat, vilde have faaet en forstyrrende In d fly 
delse p aa de indbyrdes F orhold mellem B orgerne, vilde
m an og, Ved de offentlige F orholds Omdannelse efter de
danske, have stedt paa store Vanskeligheder, og Befolkningen
vilde p aa flere M aad er derved have fundet sig brostholden.
Hvad for det Forste Skattevæ snet angaaer, da vilde der
n aturligviis ikke kunne have været tænkt p aa en umiddelbar
Lighed med Hensyn til den A rt af faste S k atter, der baade
i Kongeriget og Hertugdom met var den meest betydende, da
den M atrik n l, hvorefter S k atter udredes af Landciendomme,
var aldeles forffjellig, og heller ikke p aa noget af Stederne,
men mindst i S lesv ig , sig selv liig overalt. Ikke mindre
forffjelligt Var begge Landsdeles indirekte Afgiftsvæsen;
navnlig var Kjobstædsconsumtionen og de fra famme hidrorcnde B aa n d p a a visse N æ ringer ukjendte i S lesv ig , lige
som dets Toldvæsen Var et ganske andet, end det danffe.
Consumtionen vilde uden T vivl have Været en særdeles for
hadt Afgift, og S lc sv ig s Henlæggelse under dansk Toldvæ
sen m aattc have faaet en trykkende Indflydelse p aa det faa
vigtige Sam qV em med Holstcen, og gjennem det med det
nærmeste Udland. D e m ange P rivilegier vilde ogsaa have
traadt i V eien for en Sam m ensm eltning mellem D an m ark
og S lesv ig . D e n hele Lighed i Afgiftsvæsnet maatte føl
gelig, hvis R egjeringen derpaa havde Villet lægge an, have væ
ret indskrænket til Afgifternes Forholdsm æssighed i deres Heelhcd. Foruden at n u en B eregning herover Vilde have medfort,
store ja tildcels uoploselige, Vanskeligheder, sees det ikke,
hvorfor Udjcvningen skulde indskrænkes til Forholdet mellem
D an m ark og S lesv ig , uden at der toges Hensyn til Norge,
der var mindre bestattet, ikke at tale om den Kongelige
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Andeel af Holsteen og de tvende Grevskaber, som den Tid
horte under Kronen. Men endog affect herfra, tnrde det
ikke have været enten retfærdigt eller klogt at forege Slesvigs Afgifter, om det maatte have fundet sig, at det ikke
svarede faa meget fom der i Forhold til Danmark kunde
falde i dets Lod. At Slesvig, der nu var blevet famlet
under Kongen af Danmark, umiddelbar derfor skulde bebyr
des med forogede Skatter, synes ikke at have habt nogen
Retsgrund for sig. Billigheden var og faa meget mere
derimod, fom netop dette Land ved den mangeaarige
Krigstilstand mellem dets Fyrstehuse, hvortil hverken Lau
dets Interesser eller Folkestemningen havde givet Anlednin
gen, havde lidt overordentlig meget, og vel mere end Dan
mark' ved de jevnsides deraf forte Krige med Sverrkge,
hvilke vare det egentlige Udgangspunkt for Fiendtlighedcrne
mellem dets Fyrstehuse. Slesvig beholdt endda fra den til
endebragte Krig en ikke ubetydelig foroget Skattebyrde. Ved
Fdg. 4de Novbr. 1721 blev der nemlig paalagt Landska
berne og Amterne i Hertugdommerne Slesvig og Holsteen,
for Aaret 1722 at svare en Afgift for hver Plong, isicdetfor de under Krigen leverede Kornvarer, og denne Afgift er
siden, dog med nogle til forfk'sellige Tider gjorte Forandrin
ger, stedse vedblevet. De adelige Godser bleve iovrigt frie
paa Grund af deres Privilegier og maafkee tillige med
Hensyn til, at Afgiften, om man end vilde have fat sig
ud over Privilegierne, dog ikke kunde have banet paalagt
deslige Godser i Holsteen, da de, skjondt beliggende i den
Kongelige Andeel, dog horte under de tvende Landsherrers
fælles Regjering. Skjondt bemeldte Anordning ligefrem
nævne: „Unsere beiden Herzogthi'nner Schleswig Hol
stein, und derer incorporirten Länder", faa var den uatnrligviis kun anvendelig i den Kongelige Andeel af det sidst
nævnte Hertugdomme; og det maa storstedeels forklares
heraf, men og tildeels af adskillige særegne Befrielser, at
man navnlig i den finantsielle Regnskabsoversigt for 1846
finder, at Magazin - Præstanda udgjore omtrent det fire
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dobbelte i Slesvig fom i det folkerigere og mere velhavende
Holsteen*). Men hvis Slesvig, blot fordi det igjcn blev sam
let under Kongen af Danmark, var blevet bebyrdet med
yderligere forogede Skatter, vilde Sammenligningen med
Holsteen, iscrr den Deel deraf, som blev under det Gottorfske
Huns, der, efterat det var bleven indpodet i det Russiffe
Keiserhuus, ikke ttvrngte til at forege Skatterne, maatte
have vcrret lidet fkikket til at vedligeholde en god Stemning
mod Danmark.
Men Beskatningen var ikke det eneste af de offentlige
Forhold, som Fredrik den 4bc ikke fornnftigviis kunde have
sat paa samme Fod i Slesvig, som det var i Danmark.
Saaledcs blcve Magistraterne i de Slesvigfle Stcrder ordentligviis ndnarvnte af Borgerskaberne; de stode derhos ikke
under nogen til vore Stiftamtmand (under hvilke den Tid
de danske Kjvbstcrder herte) svarende Ovrighcd. De Sles
vigske Menigheder havde i Almindelighed Net til at kalde
deres Prafftcr, ffjondt med visse (ikke overalt lige) In d 
skrænkninger. I Landdistrikterne havde de gamle Folkething tildecls vedligeholdt sig, saa og kommunale Jndret-

* ) Ogsaa tve der andre A fgifter, med Hensyn til hvilke Slesvig, som
Folge af de historiste Forhold, er bleven stærkere betynget end H ol
steen, hvilket navnlig gjelder om Kopskatten (see min Pruvelse af
Grundlovsudkastet

S.

4 7 1 -4 7 2 ),

medens

dette Forhold igjen

noget udjcrvnes ved den høiere ordinære Contribution (cfr. oven
S . 113) og ved det stene Belob, som de nyere fælles Skatter ud
gjort for HolsteenS Vedkommende, hvilket iovrigt dog fornemmelig
iit aa hidrøre fra den større Formue sammesteds.

Naar Kopstatten

vedbliver at være ophævet, og en begge Hertugdømmerne lige ram 
mende Skat sættes i Stedet, v il der mellem de to Hertugdømmers
Beskatning neppe blive noget synderligt M is fo rh o ld ; men mellem
de enkelte Distrikter

sinder en høist betydelig Ulighed Sted, som

salder stærkt i Dinene, naar man sammenligner Forholdene mellem
de forstjellige A fg ifte r, saaledes som de have viist sig i de forfljellige Regnstabsoversigter.
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runger, der dog vare meget forskjellige*). Jovrigt vare Rid
derskabets Privilegier paa mange Maader i Veicn for at
ordne Forholdene paa dansk Maade. Det havde cn sand
patrimonicl Jurisdiction, meget forskjetlig fra vor Birkejurisdiction, saaledes som den sirar efter Enevoldsregjcringens
Jndforelse var bleven omdannet; derhos og Amtmandsrctligheder paa deres Godser (mere udstrakte cud Grevernes og
Baronernes i Danmark), Toldfrihed, Stempelpapiirsfrihcd
og andre Forrettigheder mcd Hensyn til Afgiftsbyrderne.
Der var vistnok i alt hvad Slesvig i foranforte og flere
Henseender havde anderledes end Danmark meget, som langt
fra ikke havde den Van'd, som man lagde derpaa, endog
meget, som i sig var forkecrt og som i-Tiden knude og
burde forandres, hvilket og for en stor Deel siden er skeet,
fornemmelig i vort Aarhnndrede. Men det havde dog verret
itklogt, om alt paa eengang var blevet omstobt, blot for at
blive som i Danmark. Dette vilde »stilbar have gjort den
Gjenforening, hvormed Befolkningen ellers var scrrdeles til
freds, forhadt. Hvad der skulde forandres, »matte skee efterhaanden som det udviklede sig, at det var til Landets eget
Bedste, eller det blev begrundet ved dets billige Deeltagelse
i forogede Byrder for den strlles Stat, der efterhaandcn
dannede sig. Hvad der under den senere Udvikling aller*) Jeg nævnet1 ikke den io vrig t vigtige

Omstændighed, at Tiende kun

fandt Sted i det nordlige S lesvig, og der i mange Maader var
lempeligere end i D anm ark: ei heller at Menighederne ordentlig-viis selv der eie deres K irk e r; thi ligesom det kun er paa Grund
af særegne, sijpndt meget sædvanlige Adkomster,

og ikke i Folge

noget Lovbud, at Kirketiender og punge Indtægter for det meste
ere blevne enkelt

Mands

Eiendom, imod at denne vedligeholder

Kirken og udreder alle dens Udgifter, saaledes medforer selve Lovens
2 — 23, at Tiende blot svares af den Jord,

der eengang er bleven

tiendepligtig, og at denS O m fang i det Hele er afhængigt af sær
lige Adkomster og Sædvgner.

Tied en almindelig Bestemmelse i

Lovens Aand kunde derfor Slesvig let have været fritaget for i
denne

Henseende at lide ved danffe Lovs Jndstrelse.
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iitccft fandtes tramgende til Forandring, navnlig en Deel
af Ridderskabets Privilegier, vilde det under de daværende
Forhold have havt serrdeles Betcrnkelighed at rore ved.
Dersom de foranforte Grunde ikke i og for sig tilstræk
kelig beviste, at Fredrik den 4de vilde have gjort ilde, om
han havde foretaget sig at omdanne Slesvig til en Pro
vinds af Danmark, saa gav dog den serrdeles Stilling,
hvori han med Hensyn til Slesvigs Erhvervelse befandt sig,
dem en saadan Styrke, at jeg ikke skjonner, hvorledes Ro
gen, der endog kun ganske losclig scettcr sig ind i denne
S tilling, kan have Tvivl i foranforte Henseende. Som bekjendt var Hertug Carl Fredrik af Gottorf paa ingen Maade
at formaac til at afstaac det ham fratagne Land og den der
med forbundne Medregjering over hele Hcrtugdomniet. Hvad
der saalcdes manglede for i Overeensstemmelse med folkeret
lige Grundsætninger at give Erhvervelsen, der betragtedes
som en Krigserobring, fuld Gyldighed, sogte Danmark vel
at faae afhjulpet ved Englands og Frankrigs Garantier.
Men derved var dog ingenlunde al Frygt ophort for at
Danmark kunde blive foruroliget i denne efter dets hele
S tilling saa yderst vigtige Besiddelse. Jscrr blev Sagen
noget beternkelig cfterat Hertug Earl Fredrik havde ergtet
Peter den Stores Datter og derved endog banet sit Afkom
Beten til den russiske Trone. Danmark var derfor rede til
at bringe ikke ubetydelige Offre for at faae formelig Afstaaelse, men uden at kunne opnaae Maalct, ligesom det og
ved senere Traktater sogte at skaffe Besiddelsen yderligere
Sikkerhed. Efter omtrent 40 Aars Forlob svervede Dan
mark i stetste Fare for en sammes hele politiske Tilværelse
truende Krig med Earl Fredriks Son, den russiske Keiser
Peter den 3h'c, og det var ikke ved Garanti-Magternes
Hja'lp det blev frelst, titen ved en overordentlig Begivenhed,
idet at Keiseren blev ombragt, og Keiserinde Catharina den
anden, der efter hans Dod besteeg Tronen, var venskabelig
sindet mod Danmark. Under hine med Erhvervelsen af den
Gottyrfske Andeel af Slesvig forbundne mislige Forhold,
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hvilke Regjeringen lige fra forst af var sig bevidst, stjeitbt
de forst i 1762 traadte frem i al deres Farlighed, vilde det
vistnok have været dobbelt uklogt at opvække M isstemning i
Landet ved at kuldkaste dets tilvante Retstilstand. D et var
heller ikke ganst'e klart, om ikke de garanterende M agter i
paakommende Tilfælde vilde have indskudt sig under den
Forandring, der var foretaget med Landets statsretlige T il
stand; ligesom en saadan og kunde have lagt H indringer i
Veien for den P la n til Erhvervelse ogsaa af hele Holsteen,
der snart udviklede sig, og som var af faa stor Vigtighed,
baade for at sikkre Besiddelsen af S lesvig, og for at rmdgaae de betænkelige Sam m cnstod, hvortil det unaturlige
Fællesskab med Holsteen i Tiden let knude fore, og som
maatte blive dobbelt farlige for D anm ark efter at det forhen
svage Fyrstehmls var blevet saa noie forenet med en af
E uropas mægtigste S tate r, og fra 1750 tillige med vor nærmeste Nabostat, hvis ældre Forbindelse med bemeldte F y rstehuus havde beredet D anm ark saa mange Ulykker.
M a n seer imidlertid af „Fædrelandet" for 1849 No.
262 S . 1 S p . 3, at det var en stor F eil af den danske
Politik, at den istedetfor at arbeide paa S lesvigs fuldstæn
dige Sam m ensm eltning med D anm ark, vendte Tanken hen
paa ogsaa at forene Hele Holsteen under eet Scepter. D ette
omtaler Forfatteren som en Udvidelsesplan, men det ligger
jo klart for D agen, at baade Slesvig og hele S taten stode
i F are, saa længe det Gottorfske H uns vedligeholdt sine
Fordringer, og det er ikke rimeligt, at dette havde beqvemmet sig til denne Afstaaelse uden i Forbindelse med enO m tnskning af dets Andeel af Holsteen med andre Lande,
hvoraf der kunde dannes et for sig bestaacndc Fyrstendomme for en yngre Linie. M en selv om det kunde have
været opnaaet, saa var dog Udlosningen af Fællcsst'abet i
Holsteen af saa oiensynlig Vigtighed for at afrunde det
danske M onarkie, at man forsætlig m aa lukke Vinene for at
underkjendc den D om , der til alle Tider har været fældet
om dette M ageffiftes store V ærd for D anm ark og om den
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kloge Politik, hvorved det blev bragt istand. Om Udvidelse
var der iovrigt ikke Tale; det Vederlag, som Kongen af
Danmark afgav, var i Storrelse, Folkemængde og Jndtcrgt
ingenlunde ringere end den Deel af Holsteen, som derimod
blev tiltusket. Det var Vedligeholdelse og Sikkring, ingen
lunde Udvidelse, som Danmark fogte, og det var meget
heldigt, at dette nu opgav den Bestræbelse efter at gjenvinde, hvad det havde tabt paa hiin Side Sundet*),
hvorpaa det i saa lange Tider havde udtomt Statens Kræfter, og derimod anvendte disse paa den indre Udvikling. For
fatteren mener, at Negjcringen under det, han har betegnet
som Udvidelsesplan, her forglemte de Midler, hvorved Be
folkningen i Slesvig skulde knyttes nærmere til Danmark.
Men der var ingenlunde, saaledes som Forfatteren forud
sætter, i Slesvig nogen Tilboielighcd til Frafald fra Dan
mark, som man havde at modvirke; derimod fandt Befolk
ningen sig vel ved at være udfriet fra de ulykkelige Forhold,
hvori Tveherredommet havde styrtet dem, og kommet un
der een Landsherres Scepter.
Derimod vilde det sik
kert have vendt Hjerterne bort fra Danmark, dersom Negjeringen havde foretaget sig at omstode den hele tilvante Netstilstand. Bemeldte Forfatter lcrrer endvidere, at de holstecnskc
Anliggender saaledes tildroge sig Regjeringens hele Opmærk
somhed, at Norge tabtes af Sigte og Danmark maatte staae
tilbage. Hvad mon Forfatteren tænker ved disse Talemaader? Ei alene er det i sig en Urimelighed, at hine diplo
matiske Bestræbelser skulde have betaget Negjcringen Tid til
at befatte sig med Kongerigernes indre Anliggender, men
det ligger og klart for Dagen, at den baade i den nærmere
og fjernere Tid efter 1720 har anvendt stor Omhu paa

*) Selv til den nlykkelige Krig, font Fredrik den 3 d ie begyndte i
1657 synes Drivefjedren at have vceret Dnstet om at benytte
Carl Gustavs davcerendeS tillin g
i Polen til at gjenvinde hvad
der var tabt i Christian

den 4des Tid.

rist Tidsstrift B, 3 S . 312 ff.

See Molbech Nyt histo
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Skolevæsnets Forbedring, (hvorfor netop Fredrik den 4bc
de Aar han havde tilbage, saavelsom hans Son, vare særdeles virksomme), paa Videnskabelighedens Fremme, paa
Retspleien, paa Fabriker og Handel*). Disse sidste bleve
iscrr Gjenstande for cn Mænade Love og Forartstaltningcr,
ligesom og meget betydelige Pengestunmer derpaa bteve an
vendte. Vistnok var ikke alt, hvad der saalcdes skete, det
hensigtsmæssigste; men det har dog i alt Fald ikke varet
Tid eller Omhu for i disse Retninger at ophjælpe Riget,
hvorpaa det har manglet; ligesom Regjeringen og i sine
Bestræbelser for Fabriker og Handel fulgte de Grundsæt
ninger, som da vare almindelig erkjendte i Europa, og som
de dygtigste Regenter, (s. Er. Fredrik den 2den af Preus
sen) breve endnu meget yderligere. Men allermindst kan
man sige, at H elftem trak den hele Regjerings Opmærk
somhed til sig; thi Lovgivnings og Regjerings Virksomhe
den var baade i det Tidspunkt, hvortil her tages Hensyn,
og senere, langt ringere i Hertugdommerne end i Danmark;
hvortil Aarsagen iovrigt fornemmelig laae deri, at Forhol
dene der vare langt mere forviklede og ueensartede og at
Regjeringen der ikke havde en saa sikker Bevidsthed om
uindskrænket Myndighed til at anordne hvad bat sandt
tjenligt**).

* ) Jeg

na vner

hja lp n in g ,

her ikke Landvcrsnets og navnlig Bondestandens O p da der i

den større Deel a f den her tilsigtede T id ikke

skete noget fo r sam m e: hvorim od det først var i de sidste A a r a f
F redrik den

5tcs

N egjering

vg i

Begyndelsen

a f C hristian den

7des, at Regjeringen blev greben a f denne Opgave, der siden atter
under
efter

det
paa

Guldbergsie
ny

M in is te riu m

blev

la g t tilside,

men strar

optaget og ud fø rt med en K ra ft og en D ygtighed,

der havde de meest velsignede V irkn in g e r.
**)

I ft. Roesk. S tander-Tidende fo r 1844 S . 2026, hvo r cn med den
ovenanførte beslagtet og i flere M a ader markelig Daddel over den
omhandlede R e g e rin g s p o litik er u d ta lt; hvorved jeg
har v ille t opholde m ig,
4et

Laserens

da jeg fry g te r

Taalmodighed

fo r

dog ikke her

allerede at have troet-

ved deP rpver jeg

har

givet paa det
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Det er vistnok nit til Ovcrflodighed beviist, at Fredrik
den -4de i Hovedsagen rettelig opfattede den Stilling, hvori
Slesvig kom til ham og Riget, og at stråledes ogsaa den
derfra hidledte Grundsætning for Hertngdommets Rcgfcring,
som og hans Eftermand vedbleve, var den rette. Men det
er derfor ingenlunde min Mening, at Alt i det Enkelte var
ganstc fom det kunde have været at onske. Saaledes maa
man undre sig over, at denne dygtige og fædrclandstsindede
Konge, som dog i sine sidste Rcgjeringsaar var saa omhyg
gelig og virksom for Almnstolevæsnct i Danmark, aldeles
ikke bekymrede sig om det danske Sprogs Skjæbne i den
Deel af Slesvig, hvori det endnu var Folkesprog. Der
kan kun til Undskyldning herfor siges, at Sprogets Bctydenhed for den nationale Udvikling ikke laae i den Tids
Bevidsthed. Naar hans Son og Eftermand antog sig det
danst'e Sprog i Slesvig, saa var det uden Tvivl ikke saa
meget af Omhu for dette Sprog, som for at den religiose
Underviisning og Opbyggelse skulde blive fuldkommen tilgfængelig ogsaa for den danske Befolkning. Men det var
dog meget priseligt, og det vilde have været til M re for
Fredrik den 4dc, om han allerede derpaa havde henvendt
sin Opmærksomhed. Jovrigt blev heller ikke Christian den
6tes Bestræbelser i denne Retning vedborlig forfulgte, lige
som der i det Hele intet Væsentligt blev foretaget for det
danst'e Sprog forend af Christian den 8de, og denne for det
hele ham betroede Folks aandelige Udvikling saa varmt
solende Konge hostede kun Utak af begge de Partier, der
allerede ved hans Regjeringstiltrædelse stode fiendtlig mod
hinanden. Der ere og flere Forhold, hvori man kunde
onske, at der havde været tilveiebragt storre Ovcrcensstemnielse mellem Rigets og Hcrtugdommernes Love og Indret
ninger. Det turde imidlertid mere være Hertugdommerne
Statsmandsblik, der har viist sig i de haanende Domme over hi in
Tids Politik, ikke at tale om, hvor meget min egen Taalmodighed
er medtaget.
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end Danmark, font vilde have vundet ved en storre V irk
somhed i saa Henseende. Som allerede bemarket ( S 220)
har Lovgivningen der varet mere tilbageholden ved at
gribe ind i de gjeldende Love og Indretninger end i Dan
mark, og derfor have mange sor en god Retshaandhavelse
og Forvaltning skadelige Levninger af de aldre Tilstande
der vedligegoldt sig, som i Danmark deels aldrig i den
Grad havde fundet Sted, deels forlangst vare blevne af
skaffede eller saaledcs omdannede, at det Skadelige var op
hort eller dog meget formindsket. Jeg ffal her blot navne
den hoist forskjellige Ret, som har hersket og tildeels endnu
hersker i de forskjellige Distrikter, Stader og Borgerklasser,
og hvorpaa der oven S . 191 er anfort et markeligt Exempel; faa og de mange privilegerede Varnething; den S .
21G berørte patrimonielle Jurisdiction og Ovrighedsmyndighed (cfr. S . 114 Note), over hvilket alt der i den senere
Tid er blevet klaget meget i Hertugdommerne.
Men dog er Lovgivningen for Hertugdømmerne efterhaanden lampet til storre Ovcreensstemmelse med den danske,
i hvilken Henseende jeg her blot skal berøre nogle af de
Forhold, hvori indbyrdes Lighed er af sårdeles Vigtighed.
Saaledcs er Lovgivningen om Udskrivningsvasnet baade til
Lands og til Vands i det Vascntlige bleven den samme.
De M ilitare ere endog i Hertugdømmerne blevne underka
stede dansk Lov og Ret, ikke blot med Hensyn til de M is gjerningssagcr, hvori Krigslovene skulle udfyldes ved Hjalp
af de almindelige, men og ordentligviis forsaavidt borgerlige
Sager angaacr*). Skattelovene ere tildcels blevne falles,
(saasom med Hensyn til Arveafgifter, \ Procentafgiftcn i
Anledning af Eiendoms Overdragelse) eller dog lignende

See Verordnung zur Bestimmung der Grenzen zvischen dem C iv il
stande und dem See-Wie auch Landmilitairstande 11 M a i 1798,
og 8 1 i den S . 191 ncevnte Forordning angaaende Fuldmvndighedsterminen.
Tidenden.

Begge disse Anordninger ere at finde i C dlegial-
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(saasom Bygningsskatten), eg iovrigt er der, Hoad der er
vigtigere, i Afgiftsbelobet i dets Hcelhed tilveiebragt et bedre
Forhold end forhen. Uligheden i Toldlovgivningen er bleven mærkelig formindsket ved Fdg. 1ste Mai 1838 og senere
Anordninger. Herved er deels den indvortes Samhandel
blevcn fri for mange forhen dcrpaa hvilende Baand, hvilket
dog kun ufuldkomment kan skee saalængc Toldlighedcn ikke
er fuldstændig, deels have Toldindtægterne af Hertngdommerne saaet en betydelig Tilvæxt. I Fattiglovgivningen er
der tilveiebragt Overeensstemmelse mellem Lovene for Danmark og Hcrtngdommerne i mange Punkter, hvori de forhen
vare hoist ulige, og forsaavidt der er bleven Forskjel til
bage, er der dog sorget for Afgjorelse efter lige Hovedregel,
hvor indbyrdes Bcrorelse mellem Danmarks og Hertngdommernes Commnner finder Sted. Den Ulighed, som er
blevcn tilbage, har været saalcdes grundet i andre bestaaende
Indretninger paa de forskjellige Steder, at den ei lod sig
ophæve*).
Men, hvad der er as storre Vigtighed, der er ogsaa
fra 1720 cfterhaanden opkommet cn ikke lidet omfattende og
indflydelsesrig politisk Eenhed mellem Danmark og Hertug
dommerne. I Forhold til freuuncde Stater ndgjore disse
aldeles ikke noget særeget politisk Legeme; de blive ordentligviis heller ikke nævnte for sig i Traktater, men det hele
under Kongens Scepter forenede Monarkie bliver betegnet
med Navnet Danmark*)*. Om denne Eenhed i Forhold til
andre Stater vidner og det fælles Flag. Forsvarsvæsnet

*) See herom Ny Collegialtidendc for 1844 S . 122 ff.
**) See til Crempel den danske Tiltrædelses Akt til den i Peters
borg */1T Juni 1801 sluttede Convention mellem Keiseren af
Rusland og Kongen af Storbritannien 1ste Seyarat-Artikel, Freds
slutning med Sverrig 14de Januar 1814, Tractat med Preussen
17de Juni 1818, med Sverrig og Norge 2den Novbr. 1826, med
Dsterrig 12te Febr. 1834.

224
til L ands og til V an d s ndgjore og cit fuldkommen Ecnhed,
nden at Holftecns S tillin g til det tydske F orbund deri gjorde
nogell F o ran d rin g . D et oar Kongen, der for de under
h ans S cep ter horende to tydfke Hertugdonuner havde at
udrede et forbundsm æssigt T roppebidrag, men han kunde
tage T ropperne i hvilken D eel af S ta te n han vilde. Endog
den i Armeen fra 1772 indfortc danske Com m ando blev a n 
vendt, n aar et F orbundscontingent blev leveret i Tydskland.
A lt dette, der natnrligviis er at forstaae med Hensyn til deri
retlige T ingenes O rden, som indtil 1848 og var den virke
lige, er vel bleven heftig dadlet af Forfattere, der troede at
vise sig som de bedste danske P atrio ter ved at forberede
Holsteens Adskillelse fra D an m ark . M en ligesom det ganske
stemte med selve Forbundet, saaledes fom det var indgaaet
og som det blev opfattet af de ovrige F orbundsstater, saale
des vilde en modsat S y n sm aad e ikke alene have forstyrret
Arm eens Eenhed, men ogsaa have forvansket hele Holsteens
faavelsom Lanenborgs S tillin g , der var at være D ele af
den danske S t a t og staac under Kongen af D an m ark s H er
redomme, hvilken derimod havde visse P lig ter mod F o rb u n 
det. D e ovrige S tatsd ele lede heller ingenlunde Uret ved
at deeltage i F orbundspligtens Opfyldelse. Forbundet var
ikke indgaaet af Holstenerne, men af deres souveræue H erre,
og sigtede til hele S ta te n s Sikkerhed, ligesom Holstenerne
nstridig vare lige Forpligtelse med andre Kongens Undersaatter undergivne til at tage D eel i de med S ta te n s ovrige
Forsvarsvcrsen forbundne B y rd er saavcl i F redstid som id e
Krige, hvori D an m ark som europæisk M a g t m aatte blive
indviklet, uden Hensyn til om F orbundet deri fandt Anled
ning til at tage sig af D an m ark s S a g . Finantserne vare
og blevne aldeles fælles, og som Folge deraf hvilede S ta ts gjelden p aa alle S tatsd elc. S elv de, der med storst I v e r
have talt for F inantsernes fremtidige A fsondring, have erkjcndt, at denne ei kunde skee anderledes end at H ertugdom 
merne overtoge sig deres forholdsmæssige Andeel af Gjelden
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saavelsom af de fremtidige ferites Udgifter*). Ogsaa finder
cit gjensidig Jndfodsret Sted i Danmark og Hertug
dommerne.
Alt, hvad der saaledes er blevet fælles, bor uden Tvivl
med de Lempninger, som firregne Grunde kunde foranledige
i en citer anden Enkelthed, vedligeholdes; tildeels kunde det
og bære at udvide. Hertugdommcrncs ældre Forfatning, hvor
efter de ustridig udgjorde en fra Danmark forskjcllig, mcd
denne blot i Union staacnde Stat, kan ikke paaberaabes til
at omstode, hvad der saaledes i Tidens Lob er blevet fcrl
les. Denne Forfatning, der allerede forud var mcrrkelig
svcrkket (fee oven S . 182— 184) er fra 1720 gaaet aldeles
tilgrunde, og kan, som forhen bemærket, ikke have videre Bcrettig^se end at den kan tjene til yderligere Styrke for den
indbyrdes Forbindelse, der ved Regjeringens uafbrudte Erkjendclse er blevcn tilbage efter at det forrige forfatningsmcrssige Baand er bleven oploft. At Holsteen ikke har noget
Krav paa den crldre Forfatnings Fornyelse, er afgjort paa
Forbundsdagen i 1823, og Slesvig kan paa ingen Maade
have en storre Berettigelse. Him Forfatning var desuden
for Tiden aldeles ikke skikket til at begrunde en nogenlunde
fast og velordnet Stat. Den hele Landbostand, der ei horte
til Ridderskabet, havde man forlcrngst ftilt ved den samme
tilkommende Deelagtighed i Landets Anliggender; selv de Be
siddere af Riddcrgodser, der ci personlig horte til Ridderska
bet, (non recepti, en Elasse der efterhaanden er blevet be
tydelig) havde ikke Adgang til en saadan Deelagtighed. Det
var og kun enkelte crldre Stcrder, der havde Deel i Repræ
sentationen, medens de senere opkomne tildecls særdeles vig
tige, saavelsom de for en stor Deel ikke lidet betydelige næ
ringsdrivende Steder, der kun kaldes Flækker, vare udeluk
kede; og ved den sidste fælles Landdag 1712 bleve Slæderne
slet ikke tilkaldte, men alene Prælater og Ridderskab, hvilke
•) See til Erempel Holsteinische Stände-Zeitung für 1844 2trS Beilageheft S. 565—570.
15
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dog indstamdig androge paa, at Landdagen vcd Stadernes
Tilkaldelse maatte gjores fnldstandig, men ct kunde satte
dette igjennem. De forfatningsmassige Rettigheder, som
tilkom de Slesvig-Holsteenske Stander, indeholdt desriden,
selo »aar man ikke tager Hensyn til den ringe Anerkjendclfe,
de i den senere Tid og navnlig i 1712 fandt, langt fra 4#r
alt hvad der efter den narvarende Statsudvikling er nodvendigt, naar Landets Velfard stal betrygges paa forfatningsmassig Maade. Der var vel tillagt Standerne
Skattcbevillingsret, men denne strakte sig ikke til Told og
adskillige andre lignende Afgifter; der fandt derhos ingen
ordentlig Finantscontrol Sted, og navnlig vare de betyde
lige Domainer og deres Jndtagter aldeles udenfor Stan
dernes Virkekreds. Endelig havde de ingen besluttende
Medvirkning til Lovgivningen, men Anordninger blcve eensidig udgivne af Fyrsterne, enten i Fallcsskab eller af den
Enkelte for hans såregne Andeel, endog af dem, der i sin
Tid besad enkelte mindre Dele. Selve Hertngdvmmerne
kunde saalcdes aldeles ikke vare tjente mcd den aldre For
fatning, om de end dertil have havt Berettigelse.
Disse Forhold, som Danmark har falles med begge
fornavnte Hertugdommer, erc jcvnlig omhandlede under
Stander-forhandlingerne. Exempel herpaa kan man finde
i Viborger Standertidende for 1844 S. 1546 og den
Roeskilder S. 1997—2000, hvilket sidste Sted endog inde
holder en udforligere Udvikling deraf end det Ovcnstaaende.
Det undrer mig derfor, naar jeg i den senere Tid feer hine
Forhold anforte, fom udgjorende et farligt Eenhedsbaand
mellem Danmark og Slesvig; det er dog aabenbart, at
der ikke i den Henseende har varet mindste Forskjel paa
Kongerigets Forhold til begge Hertugdommerne. Men
naar der endnu i „Dansk Ugeskrift" No. 17 S. 397
til de falles Forhold er regnet Toldvasnet, faa er heri
en Feiltagelse; dette horer netop til det. Hertugdommerne
have falles indbyrdes, men ikke mcd Kongeriget. Vilde
man sige, at det er falles, forsaavidt Jndtagten indfiyder i
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den fælles Statskasse, da er dette ikke andet end en umid
delbar Folge af det Finantsfællcsskab, der tillige er ndhcrvet, og der, som alle de ovrige der bencrvnte Forhold, er
aldeles det samme med Hensyn til Holsteen som til Slesvig.
Et af de ivrigste Ousker, som baade Regjeringen, de danffe
Stænder og flere indsigtsfulde Forfattere have næret med
Hensyn til Danmarks og Hertugdommernes indbyrdes For
hold, er netop at faae Tvldforskjellen og dermed Toldgrændsen ophævet; der skete og et hoist betydeligt og kraftfuldt
Skridt i denne Retning ved Fdg. 1ste M ai 1838, navnlig derved at den ophævede de mange Toldprivilegier, som i
Hertugdommerne tilkom visse Distrikter, (hvilket dog fornem
melig fandt Sted i Holsteen) og Stænder; Privilegier, der
saat.:des udelukkede Muligheden af et tilforladeligt Toldopsyn, at ubevogtet Vareforsel fra Hertugdommerne vilde
have været til storste Skade for Finantserne. Men med
Hensyn til nogle vigtige Vareklasser bleve dog betydelige
Fvrskjelker tilbage, der senere kun tildeels ere ophævede,
ligesom det vigtigste Gode, der ved lige Told skulde opnaaes,
ikke vil blive det, saalænge den betydelige Brændeviinsafgift i Danmark ikke tillige kan indfores i Hertugdommerne,
hvilket har storrc Vanskeligheder end Udjevningen af de
Toldforffjelker, der bleve tilbage, nu vilde have. Men hvad
der her især fortjener at bemærkes er, at den Opgave, at
gjore Tolden lige, snarere vil kunne oplofts i det videre
Omfang, hvori Regjeringen, og de, der etters have talt
denne Sag, hidtil have tænkt sig den, end naar den ind
skrænkes til Slesvig. En eensidig Forening af dette Her
tugdomme med Danmark under en fællcS Toldlovgivning
vilde nemlig gjore en ny Toldgrændfts Opforelft og Be
vogtning mellem begge Hertugdommer nodvcndig; og naar
man dog paa den anden Side skulde blive fri for Toldgræudsen ved Kongeaaen, og navnlig de meget besværende
og dog ikke ganske betryggende Forholdsregler, som ere
foreffrevne til Betryggelse mod Brændeviins Indsmugling,
vilde det endvidere være aldeles fornodeitt, at den danske
15*
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Brænd evnnsafgift (font vist ikke bor ophæves) indfortes i
Slesvig. Men en Toldgrændse ved Cideren vilde være til
stort Besvær for Hertugdommerne og navnlig for Slesvig,
og i hoi Grad bidrage til at Slesvigerne vilde finde sig
ilde ved de nye Forhold, hvori de sknlde indtræde. Brændeviinsafgiften vilde og, skjondt deus Belob kom dern tilgode
i Beregningen af de Afgiftsbyrder, de i det Hele sknlde bare,
blive uvelkommen, i Særdeleshed paa Grund af de be
tydelige Indskrænkninger i Friheden, og de Hnusundersegelser, som den gjor nodvendig. Disse Uleiligheder vilde
man regne mindre hoit, naar Afgiftens Jndforclsc var et
Led af en saadau Tingenes Orden, at hele Samqvemmet
med deres Landsmænd til alle Sider blev frit for Told og
Toldtilsyn, end naar der i Forbindelse med denne Afgift
opfortes en ny Toldgrændse, der var dem til langt væsentli
gere Byrde end den, hvorfra de blevc frie. Det turde og
være uvist, hvorvidt hun nye Toldgrændse virkelig vilde
lade sig saaledcs bevogte, som Finantsernes Sikkerhed for
drede. Det kan ikke staae feil, at der paa begge Sider af
Cideren vilde vise sig stor Tilboielighed til ved alskens
Kunster, vel og med Bold, at unddrage sig den nye og for
hadte Byrde; og kunde dette lykkes i noget betydeligt Om
fang, saa vilde man, foruden de moralsk og politisk skadelige
Folger, som denne Toldsvig og maaskee Toldkrig vilde med
fore, ogsaa deraf kunne befrygte et betydeligt Tab i Indtæg
ter. Noget lignende vilde og let kunne mode med Hensyn
til Brændeviinsafgiften. I en Række af Aar er Toldsvig
betydelig aftaget, som Folge deels af lempeligere Toldsatser
og Forbedring i Tilsynspcrsonalet, deels af en heldig For
andring i den offentlige Mening desangaaende. Man bor
vistnok tage sig Agt for alt, hvorved det saaledes vundne
Gode kunde sættes i Fare. At bringe Danmark og begge
Hertugdommer under en fælles Toldlovgivning er vel en
Opgave, font vistnok, foruden mange andre i naturlige og
tilvante Forhold liggende Vanskeligheder, ogsaa finder en
meget stor Hindring i de Stemninger, som i de senere Aar
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mere og mere have taget O v erh aan d . M e n det vilde og
være et sandt G ode for alle S ta ts d e le , og, n a a r in an forst
begyndte a t vende T an k en hen p a a at ordne de indbyrdes
F o rh o ld efter at blive sam m en, faa vilde m an vel komme til
at erkjende dette. D e t turde maaskee endog vcrre at optage
ib lan d t de A rtikler, der sknldc læ gges til G ru n d for den
frem tidige indbyrdes F orb in d else, at T oldlovgivningen skal
g jores eens og derefter henlæ gges under den fælled lovgi
vende F o rsa m lin g . D a H ertn gd o n un ern es indbyrdes F o r 
bindelse ikke kan vedligeholdes uden ved en ny F o rfa tn in g ,
hvorved tillige deres F o rh o ld til D a n m a rk m aa ordnes u n 
der H ensyn til det gjcnsidige T a r v , saa kunde de m aastee
endog sindes villige til et saad an t V ilk a a r. D o g , dette er
noget, som kræver m ange noiagtigc Undcrsogelser og O v e rveiclser, saa at jeg ingenlunde vover derover at yttre en be
stemt M e n in g . M e n det to r jeg ansee for vist, at en eensidig T oldlighed mellem D a n m a rk og S le s v ig med O p h æ 
velse a f dettes æ ldgam le T oldfæ llesstab med H olsteen, ikke
vil knude faae S le s v ig s S am ty kk e, m en kun kan indfores
ved D a n m a rk s O v erm ag t, og a t dens gavnlige F o lg e r for
R ig et endog i finantsiel Henseende vilde være meget tvivlsom m e.
D e n oven udviklede F orbindelse, der cftcrhaandcn h a r
d ann et sig mellem D a n m a rk og H ertugdom m erne, m aatte, i
F o lg e det F o ra n fe rte , være ligesaa berettiget som den sær
lige indbyrdes Forbindelse mellem disse. D ette er og den
G ru n d sæ tn in g , som R eg jerin g en lige siden 1720 stadig h ar
fulgt, og som den i de senere A a r ved flere L tiligheder ud
trykkelig h a r forkyndt. M e d e n s saavcl F rederik den 6te som
C hristian den 8fcc tilsagde O pretholdelsen a f den indbyrdes
F orbindelse mellem H ertngdom m erne, tilbageviste de med
Bestem thed ethvert S k rid t, som kunde træde hindrende i
V eien ser den F orbindelse, hv ori de p a a den anden S id e
vare komne med D a n m a rk . D e n forste a f disfe forevigede
L andsfæ dre, i hvis R eg jerin g stid (d erunder og forstaaet den,
hvori h an p a a G ru n d a f sin F a d e rs S v ag elig h ed i V irk e
ligheden ndovede den hele K o n g em ag t) denne sidste F o r -
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bind else især havde udviklet sig, afslog ikke alene enhver
Begjæring cm en for begge Hertugdonnner falles Forfat
ning, men vilde end ikke beqveunnc sig til at give den: fælled
raadgivende Stænder, idet hatt antog, at de derved f'tmde faaledes styrke deres indbyrdes Forbindelse, at den kunde gsore
deres Forbindelse med Kongeriget Afbræk. Ligesom han, til
bageviste og Christian ben 8de ethvert Andragende em Stæn
dernes Forening, saavelsom alt hvad der ellers kunde anta
ges at losne de Baand, hvorved Kongeriget og Hertugdommerne holdtes sammen. Navnlig udtalte han sig med
megen Skarphed mod en saadan Retning i fceit Beskeed,
han under 8de J u li 1846 gav de holsteenske Stænder paa
deres i 1844 indgivne Andragende om Adskillelse mellem
Rigets og Hertugdommernes Finantser, hvori han tilkjendegav dem, at Hertugdemrnerne hverken udgjorde eller skulde
ndgjore ett særskilt Stat*).
Den samme Grundsætning fastholdt Frederik ben 7de,
da hatt nogle Dage efter sin Tronbestigelse (see Reskr. as
28de Januar 1848), i Overensstemmelse med hans bortgattgtte Faders Ottsker, bebudede ett for Danmark og Her
tugdømmerne fælles Forfatning, hvorved de Forhold, der
vare blevne fælles mellem dettt, skulde bringes til stene Fast
hed, Udvikling og Begrændsning, tnedens hatt indtil videre
forbeholdt sig sin forrige Magtfuldkommenhed med Hensyn
til de Sager, der bleve itbcn for denne Kreds, og for hvilke
de særlige raadgivende Stænder skulde vedblive. Det var
hoist beklageligt, at denne Forholdenes Ordning ikke for længst
var forberedt (see oven S . 82 ff.). Stemningen for den
bebudede Forfatning var tttt blevet faa nheldig som muligt,
hvilket viste sig i det Oieblik Reskriptet udkom, ja endog
med stor Skarphed traadte frem umiddelbar ved Christian
den 8des Dod, med Hensyn til bcit Formodning, som man
allerede da havde out et saadattt Skridt. Medens man her
satte alt i Bevægelse for at overtyde det danske Folk om, at
*) See Holsteinische Stcinde-Zeituirg für 1846, I stes Beilngehcst S r. 11.
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den paatcrnkte Tingenes Orden ikke blot vilde varre at opoffre Danmarks gode Ret til Slesvig, mm endog at kaste
selve Kongerigets Regjering i Tydsklands Hcrnder, sogte man
i Hertugdommcrne med ikke mindre Heftighed at gjore den
Forestilling gjcldende, at cn saadan Forfatning vilde vcrre
det samme som at overgive Hertugdommerne til de Danffes
og navnlig Kjobenhavnernes nindffrcrnkede Herredomme.
Negjcringen var, i det Dieblik den kefluttede Reskriptet,
fnldkomment belavet paa, at den fiendtlige Stemning mellem
de forskj'ellige Landsdeles Beboere, der havde grebet saa vidt
om sig, vilde lcrgge store Vanskeligheder i Vcim for den
tilsigtede Forfatning. Men det ansaaes, navnlig efter den
Yderligere Bevcrgclse, hvori Tronskiftet havde sat Gemytterns, for en unndgaaclig Nedvendighed, at gjore et bestemt
Skridt til at forvisse Folket om en Forfatning, og man
fandt, at denne, naar den sknlde tjene til at st'kkre Statens
Bcstaaen, maatte bygges paa Erkjendelsen saavel af det, der
gjorde alle hine Landsdele til en fcrlles Stat, som af disses
Gicndommeligheder. Man ncrrede ogsaa noget Haab om,
at det dog vilde lykkes at faae den Forsamling til Forfat
ningslovens Provelfe, som Reskriptet foreskrev, bragt istand,
og da haabcde man ogsaa, at Erkjendelsen af det Rette og
Sande omsider vilde gjore sig gjeldende i denne Forsam
ling og derfra videre udbrede sig. Som Folge af de senere
Begivenheder, der bragte Kongen til selv at opgive den ved
Reskriptet tilsigtede Forfatning, er hi titt Haab, der iovrigt
ingenlunde var nblandet, ikke engang kommet til at aflcrgge
Prove. Men nagtet disse Tildragelser, fra den ene Side,
have optaarnet nye Vanskeligheder for en saadan Tingenes
Ordning, turde det dog vcrre, at de sorgelige Erfaringer,
som man nn fra alle Sider har gjort, ogsaa indeholde No
get, der kunde fore Gemytterne hen til Den Grundtanke,
hvorfra Reskriptet gik ud.
Saaledcs som Forholdene nu have udviklet sig, synes
det, at Alle, der ere nogenlunde tilgjcrngelige for Sagens
rolige Overveielse, maae opgive Tanken om en scrrlig Stat
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Slesvig-Holsteen, og at heller ikke cit tydsk Eenheds Stat
kan have cn saadan Tiltrækning for Holsteen, at det, for at
indkomme i samme, ffulde ville give Slip paa Vedligehol
delsen af sin Forbindelse med Slesvig, uagtet denne maatte
blive at ordne saaledes, som begges Forbindelse med Dan
mark kræver. De Berlinske Fredsprælnninarier og de mini
sterielle Udtalelser, som man fra Preussisk Side har, vidne
derhos om, at Adskillelsen mellem Holsteen og Slesvig, selv
af den Magt, ved hvis Hjælp man haabede at scrtte de
yderste Parh'oitffer igjcnnem, erkjendes for en nodvendig
Folge af, at det forstnævntc af disse Hertugdommer onskes indlemmet i det snævrere tydske Forbund, medens al
Paastand om ogsaa at bringe Slesvig ind i en saadan
Forbindelse er henfalden. Det synes endvidere at ligge
klart for Dagen, at der Intet vil være i Veien for at holde
Holsteen ude af hiint sncrvrerc Forbund, der vilde ophæve
de i samme inddragne Landes selvstændige Lovgivning og
Negjering. Ligesom allerede det i 1815 stiftede tydffe
Forbunds Natur medforte, at dets Grnndvæsen ikke
kunde forandres uden alle Forbundsfællers ecnstemmige
Samtykke, saaledes er og dette meget bestemt udtrykt i
Wiener Traktaten Art. 7. Hvorvidt den danske Negje
ring ved i Marts 1848 at erklære sin Rcdebonhed til
at gaae ind paa den da bebudede Omdannelse af det tydske
Forbund mellem Souverainerne tit en Forbnndsstat med
folkelig Indretning, har ladet sig bestemme af Sympathi med
denne Tanke, eller af den Formodning, at den, uden Hensyn
til Ret, vilde gjore sig gjeldende med en saadan physt'ff
Kraft, at Danmark ci kunde staae imod, er, saaledes som
Sagen nu staaer, et temmelig ligegyldigt Sporgsmaal. Nit
vil i al Fald hun Sympathi sikkert være forsvunden, lige
som man vist ikke vil have stor Tro/ til dniitc Kraft. Det
erkjcndes i selve det fra Preussen udgaaedc Udkast til en
Forfatningslov for det snævrere Forbund, at Indtrædelsen
deri beroer paa hver enkelt Stats og Regjerings Samtykke.
Det er derhos ikke blot i sig indlysende, at en sammensat
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Stat, der fttit for eu mindre Deel nf sit Omraade horer
til Tydskland, man have gnnske nndre Betænkeligheder ved nt
gane ind i hint Forbindelse, end eit aldeles eller dog overvetcttdc tyd sk S ta t; men Kongen af Danmarks derved nnderstottede Berettigelse til at holde sig ttde af den nye tydske
Stat (hvis eit saadan blev til) vil og fan meget desto sik
rere kunne gjore sig gjeldeitde, som Osterrig endog i egen
Interesse titan nnderstotte samme, ligesom og Holland deri
vil gjore falles Sag med os. Holstenerne selv have ingen
berettiget Stemme aitgaaeitde den narmere Tilslutning til
Tydskland. Og det er derhoS min Overbeviisnkng, at
de, hvis Valget blev stillet dem, langt vilde foretrakke
deres hidtilvarende Forbindelse med Slesvig, befæstet ved ett
Forfatning, men tillige ved denne saaledes be,grandset, som
den Retstilstand, der fra 1720 havde dannet sig og endnu i
1848 bestod, fordrede det (see oven S . 137—138). Og det
er mig kjart, at jeg kan have denne Overbeviisnkng, thi mit
Haab for Fadrenelandet beroer paa at man fra alle Sider kom
mer tilbage fra de Vildfarelser, der have sonderstidt vor forhen
saa lykkelige S tat, og derimod indseer, at der ingen anden
Vet er til at gjettoprette den forrige gode Tilstand, end at
blive sammen, under Betingelser, der sikkre alle Statsdeles
billige Fordringer. At Slesvigerne, ikke blot de, der etc i
fuld Samklang med Holstenerne, men og de, der i den
senere Tid have fjernet sig fra dem, heller ikke kttmtc on ske
andet end den hidtilvarende Forbindelses Vedligeholdelse og
Befæstelse, naar denne knyttes til Forbindelsen med Dan
mark og srigjorcs for alt hvad der knude medfore Afhæn
gighed af Tydskland, kan, i Henhold til det Ovenanforte,
tteppc omtvivles. Men jeg har dog tillige bemærket, hvor
ledes det, naar kun den statsretlige Forbindelse mellem
Danmark og Hertugdommerne opretholdes og befæstes,
mulig knude indrommes, at det nordlige Siesvig indlemmes
i Kongeriget, hvis dette da skulde vise sig at være et Onst'e
hos Jndvaanerne (see S . 138— 143).
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M en jeg fait heller ikke andet end antage, at w att,
efter rolig Overvejelse, fra dansk S id e vil finde, at en saadatt T ingenes O rdning er det eneste, hvorved tttatt kan gjore
sig H aab om at see de ulykkelige F orhold, hvori S p lid
har bragt S ta te n , udjævncde p aa en M aad e, hvoraf man
kan love sig fremtidig Roe og Lykke. M edens Tydskcrne
vistnok saavel under K rigen, som i de tvettde S tilstand s
T ider, have havt god Lcilighed til at erfare, at S le sv ig in
genlunde er faa udelukkende tyd sk og tydskfiudet, som et
P a r ti havde indbildt dem, vil uden T vivl og et andet
P a r ti, navnlig af det, der under nærværende S tilstand har
viist sig, have sect, at det heller ikke er faa reent danskt,
som det h ar forestillet sig. Tanken out at kunne indlemme
det i K ongeriget, saaledcs at det underkastes om ikke ligefrem
samme Love og In d retn in g e r, faa dog de Love og I n d r e t
ninger, som besluttes af en F orsam ling, hvori S lesvigerne
altid ville være en ringe M ino ritet, tttaae selv de, der ikke
m aatte ville lade sig overbevise om det Uberettigede og Ukloge
deri, dog erkjende for uudforlig ester de t'ttdgaaede F red sP ræ lim inarier. M en hvad disse i dett Forudsæ tning, at
Holstecn skal træde ind i den tydske E e n h cd s-S tat, give
isiedetfor S lesv ig s Forbindelse med samme, et selvstændigt
S lesv ig , er ttoget, som, ttaar tttatt gjor sig Tanken derom
klar, hverken kan tilfredsstille danske, slesvigske eller holsteenske In teresser. D ette h ar og fra begge S id e r paa
det skarp este udtalt sig. M a tt h ar her i D an m ark meent,
at det i G jerningen vilde være at gjore S lesv ig til en D eel
af Holstecn, og, i det tttatt forudsætter dettes Indlem m else i
den tydffe Ecnhedsstat, dermed ttttderordtte det T ydskland;
inctt fra den anden S id e h ar tttatt yttret ligesaa levende
F ry g t for, at det vilde bringe S lesv ig under de D anskes
etteraadige Herredomme. D ett Ontstændighcd, at slig F ry g t
og den derpaa grtmdedc Skræ k for hunt F redsvilkaar tned
lige S tyrk e yttrer sig i de modsatte R ctniitger, vidner vel
om at den er overdreven. M en der tuattgler dog ikke S to s
til Befrygtelse fra begge S id e r, og det turde være vanskeligt
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at afgjore, fra hvilken den maatte vare stankest begrun
det, og jeg skal ikke indlade mig i nogen Undersogelsc desangaaende. Uden Tvivl vil der fra begge Sider blive ud
foldet en stor Virksomhed for at trakkc Slesvig til sig, og
hvilket af Partierne det end lykkes at arbcide med storst
-Fremgang, faa vil denne fortsatte lidenskabelige Partikamp
i cn uasseelig lang Tid uare et siendtligt Sindelag mellem
Danske og Holstenere, medens Slesvig vil blive cn Kaste
boldt mellem de stridende Partier. Der vil stråledes ikke
vcrre mindste Udsigt til cn sund Statstilstand. Vel have Nogle
villet opsatte den stråledes forelobig betingede Selvstcrndighed
paa en stradan Maade, at den faa godt som intet betyder,
og at den stråledes ikke kan vcrre i Veien for at Slesvig i
eet og alt bringes i Forfatnings-Fa' ll esskab med Danmark.
Man udtrykker sig stundom som om demte Selvstcrndighed blot
sigtede til Selvbestyrelse af comnmnale Anliggender. Men
dette er jo ikke andet end hvad der og tilkommer Conununer, stravcl i lavere som i hoiere Orden, her i Danmark.
Forffjellen skulde maaskee scrttes deri, at Slesvig skulde ansecs som en stor Commune, der hjemme hos sig selv skulde
sinde en endelig Afgjorelse af alle dets comnmnale Anlig
gender, og at dette ffulde udgjore Gjenstandcn for den
samme tilsagte saregne Landdag. Men det er endog ntankeligt, at cn slesvigsk Landdag knnde have denne Myndig
hed, naar den ikke fik en, egstut Landets ovrige Forhold,
omfattende selvstcrndig Myndighed. De Anliggender, der
narmest vedkomme Medlemmer af de Samfund, som man
kalder Communer, gribe jo for en stor Deel ind i det hele
Samfunds Interesser, og finitte stråledes ingenlunde ubetin
get overlades til de af hine mindre Samfund valgte Mands
Afgjorelse. Regjeringen maa derfor have en Medvirkning,
som dccls udoves derved, at den gjennem sine Embeds
mand deeltager i de enkelte Communers Beslutninger, deels
viser sig i at disse staae under hine Regjcringsmyndighcders
Tilsyn og Bedommelse.
Angaaende adskillige comnmnale
Anliggender er det isar fremspringende, at de have en Be-
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tydenhed, som ikke indskrænker sig til den enkelte Comtmme,
saasom F a ttig - og Skolevæsnet. S knlde samtlige deslige An
liggender udelukkes fra den selvstændige C om m uneforvaltning,
der sknlde indronunes S le sv ig , vilde denne kun blive en
ringe H erlighed, men de ovrige C om m uneanliggender ere
heller ingenlunde saaledes de ovrige S tatssam fu n d uved
kommende, at de kunne overlades til reen com m nnale M y n 
digheders npaaankelige Afgjorelse*). Ligesom altsaa de
Slesvigske C om m nncrs Virksomhed m aatte blive de Love
undergiven, som gik nd fra den R ig sd ag , hvori S le sv ig
stedse vilde være i M inoriteten, saaledes kunde heller in
gen Slesvigsk Bestyrelses M yndighed være itbnt for R ig s 
dagens T ilsyn s-R et eller uden Ansvar for R igsretten. Ei
heller knude der gives Hertugdom m et en Selvstændighcd,
som var værd at nævne, ved at indrom m e dets særegne
L anddag R et til selv at fordele det p aa den fælles R ig s 
dag det paalagte B id rag til S tatsud giftern e. D en kunde i
al F ald um ulig strække sig til en selvmyndig Afgjorelse af
hvad der sknlde udredes enten som F orb rug safg ift eller p aa
anden M aad e, eller hvorledes det B elob, hvormed F orbruget
skulde bebyrdes, blev at fordele paa de forfkscllige F o rb ru g sgjenstande. N a ar ikke Toldgrændsen mellem D an m ark og
S le sv ig skal vedligeholdes (hvilket i Forbindelse mcd en ny
Toldgrændse ved Cideren vilde bringe S le sv ig i en n taalelig T ilstand) vilde en Slesvigsk Landdag, der fik M y n d ig 
hed til at sætte Toldsatserne for Hertugdom m ct saa lav t,
som den vilde, mod at det p aa anden M aad e tilveiebragte
sit forholdsm æssige B id ra g til S ta te n , have det i sin M a g t
at tilvende S lesv ig F orsyningen med en stor D eel af D a n 
marks Fvrnodenheder til storste T ab baade for dettes S ta tS indtægter og for Jn dv aan erneS Handelsvirksomhed**). M en
med foranforte og flere fornodne Indskræ nkninger vilde hiin
L igningsret kun blive af simre ringe V æ rd .
*) S e e m in Prevelse af G run d lo v su d k astet S . 419—423.
**) See s. Skr. S . 472—473.
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En anfect Forfatter*) mener, at Slesvig gjerne kunde
beholde sine sirregne Love, uagtet det blev henlagt under en for
det og Danmark sirlles lovgivende Magt, og anforer til
Styrke herfor, at der i det brittiske Parlament gives sirrskilte Love for Irla n d , og i den forrige Noeskildske For
samling forhandledes om saadanne for Island, Bornholm,
Kjobenhavn. Hvad det forstmrvnte Erempel angaaer, da
skal jeg saameget mindre videre indlade mig paa samme, som
det er alt for bekjendt, hvor lidet Irla n d finder sig lykkeligt
ved at vcere undergivet fcrlles lovgivende Magt mcd Eng
land. At de Love, der skulde udkomme for Island, fra forst
af vare underkastede de Noeskildske Stamders Raadgivning,
var i sig uden Tvivl lidet hensigtsmcrssigt, og var kun
indfort som noget forclobigt, der skulde afloses og for ad
skillige Aar siden er blevet aflost ved en sirrlig raadgivende
Forsamling for hiint D/land. Men nogen Forstyrrelse i
Islands Retstilstand var der dog ikke at befrygte af Sa
gernes Behandling i den Noeskildske Forsamling. Denne
havde liden Interesse for den islandske Lovgivning, og,
skjondt denne efterhaanden er blevet uddannet og lamipet til en meget betydelig Overeensstcmmelse mcd den
danske, saa erkjendte hiin Forsamling dog i Almindelighed,
at den ikke var istand til at bedommc de islandske Forhold,
som fremkaldte Afvigelser fra de danske Love, saa vel svin
enten Landets Dvrigheder eller de Regjcringscollegier, som
havde sat sig ind i de islandske Tilstande. Det var derfor
kun i enkelte Tilsielde den foreslog Forandringer i de den
forelagte Udkast, og selv mcd den indskrænkede Indflydelse
de Roeskildcr Stamder fik paa islandske Anordninger, var
man ingenlunde tilfreds dermed i Landet, hvorimod det flere
Gange blev yttret, at Sagerne i Almindelighed kun bleve for
sinkede, og stundom endog forqvaklede ved denne Deeltagelse**).
’ ) Schouw i Danst Ugeflrist No. 16, S . 306.
* ' ) Jeg behever

vel ikke at bemærke, at jeg t il de særlige islandste

Anordninger ikke regner saadanne, som den under 88de December
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Dog er Sammenligningen med Island den cuefte, dcr
kunde have noget Skin af Anvendelighed; forsaavidt deri
mod ogsaa de enkelte locale Anordninger for Bornholm og
Kjobenhavn, der have turret for Standerne, her navnes,
da vidner dette cm cit faa urigtig Opfatning af Forholdene,
forn man ikke skulde have ventet af en faa indsigtsfuld
Mand. Det er aldeles nodvcndigt, at ogsaa de Love, dcr for
enkelte Stader eller Distrikter gjore Undtagelser fra eller
narmere Bestemmelser i Larrdcts almindelige Love, gaae
gjennem den Forsamling, hvori disfe blive at behandle, og
det kan heller ikke have synderlig Vanskelighed for en stu
dent Forsamling, at bedomme hine Loves Forhold til disse,
stuvet med Hensyn til Iagttagelsen af de almindelige Lovgrundsatninger, som til de almindelige Interesser, der kunde
blive berorte ved stige Undtagelseslove. Forsaavidt dcr fra
denne Side intet er at bemarke, ville, som Erfaring viser,
de Medlemmer af Forsamlingen, font ikke hore til det sår
egne Samfund, hvorfor Lovett gives, eller paa anden far
deles Maade ere komne ind i Forholdene sammesteds, ikke
befatte sig med Sagen, som derfor ordentligviis aldeles
overlades til de enkelte Kyndige og Vedkommende. Men den
Slesvigske Lovgivning forholder sig ingenlunde til den danske
som en sardeles Anordning for et enkelt Distrikt eller cit
enkelt Stad til Rigets almindelige Lovgivning. De have i
ser Aarhundreder havt cit ganske forskjellig Udviklingsgang
og ere derved blcvnc aldeles forskjellige. Det er oven
(S . 186) bemarkct, hvor indskranket den samtidig med
SleSvigs Bortforlehning udkomne jydfke Lovs Virksomhed er
bleven i Slesvig. Men selv i de faa Dele, hvori jydfke
Lov endnu har nogen praktisk Betydning i dette Hertng1836 udkomne Plakat om den islandske Haudel. Denne var en
hele Staten vedkommende Anordning, der heller ikke farlig blev
behandlet ved Skilifternes Stander, som davcmnde raadgioende
Forsamling for Island, men ved alle Monarkiets fire Stcrndrrsorsamlinger.
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domme, har dct dog ikke samme Ret som Danmark; thi i
ingen as disse er Danmarks ncrrvcrrende Ret stemmende ined
sydske Lov. Jeg, der dog turde fjende ligesaa meget til den
Slesvigske saavclsom til den danske Ret som mine ovrige
Landsmernd, har end ikke kunnet udfinde nogen Materie,
hvori disse vare hinanden lige, uden forsaavidt lige Love
ere udkomne for Danmark og sor begge Hertngdvmmerue.
Skulle altsaa de for Danmark udvalgte Rigsdagsmcrnd have
at beslutte over slesvigske Love, og omvendt, slesvigske Rigs
dagsmand over danske Love, da vilde sor dct forste saavel
hine som disse blive bebyrdede med et betydeligt Arbeide,
hvorpaa de aldeles ikke forstaae sig. Den storste Deel af
Danmarks Retslcrrde kjende saa godt som intet til den i
Hertngdommcrne gjcldende Ret; og den lose Kundskab, som
Enkelte kunne have om et eller andet Stykke i samme, scrtter dem aldeles ikke istand til at have cn rigtig Dom over
nogen Slesvigsk Anordning, der staaer i Berorelsc med den
ovrige Ret. Slesvigernes Bekjendtskab med dansk Ret er
maaskee endog vel saa ringe. Hiint Arbeide vil blive saa
meget mere besværligt og fortrydeligt, som det, baade efter
Sagens Natur og i Folge det i Proklamationen af 27de
Marts '1848 givne Tilsagn, vilde vcrre uundgaaeligt, at
samtlige Sager behandledes i to sorst'jetlige Sprog, og
stedse, dcels mundtlig, deels gjennem cn Protokol, oversat
tes fra det ene til det andet (see oven S . 56—57 jvfr. S .
46—51). Men det vilde dog ikke blot vcrre et hoist trag
tende unyttigt Arbeide og cn kostbar Tids Spilde, der vilde
blive at beklage, hvis samtlige Danske og Slesvigske Sager
skulde behandles ved cn fcrlles Rigsdag. Det vilde sandsynligviis og have en meget ffadelig Indvirkning paa Sa
gerne. Ligesom dct dog ikke knude antages, at alt dette
besvcrrlige Arbeide skulde aldeles forgscrves vcrre indfort,
saaledes vilde der i det mindste i Begyndelsen netop vcrre
en stor Tilboiclighed hos de danske Rigsdagsmcrnd til at
gribe ind i Lovgivningen sor Slesvig. Det er jo blevet
en udbredt Mening, at det er ntilborligt og for Danmark
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skadeligt, at ben Slesvigske Ret i det Vasentlige er blevet
den samme som den Holsteenske, cg deres Opgave maatte
altsaa vare, efterhaanden at faae den bragt i narmere
Overensstemmelse meb den danske. Men, foruden at det
vilde vare uretfardigt, at Slesvigernes Retstilstand skulde,
blot for at blive den danske lig, omandres i hvad der
ellers passede sig med deres Tarv, vilde det vare meget at
befrygte, at den ved det Slags Omandringer vilde blive
forvansket. Efter hvad allerede er bemarket, vilde den
Slesvigske Ret vare Rigsforsamlingens Fleerhed aldeles
fremmed, og det vilde vare c« Sjeldenhed, at der endog knn
blev eet Medlem, der havde en faa noiagtig Kundffab saavel
til den, som til den danske Ret, og en saa dyb Indsigt i
Sammes Grundsatninger, at han kunde have en sikker Dom
over hvad der med Nytte knnde forplantes fra den ene til
den anden. Det kunde derfor meget let skee, at den kunde
finde en Lov eller LEndringer i et forelagt Lovudkast for
Slesvig hensigtsmassige, der dog ved deres Uovereensstemmelse med de ovrige Slesvigske Love og retsgyldige Vedtagter eller med Hensyn til den Maade, hvorpaa de som
Leed af det hele der gjelbenbe Retssystem maatte blive op
tagne og forstaaede, vilde afstedkomme megen Skade og
Forvirring. Ogsaa vilde det vare vanskeligt, at satte for
m'd nc Forbedringer i den gseldende Ret igjennem, thi disse
maatte, for at vare virkelig gavnlige, indrettes i Overeensstemmelse med det i denne Ret, der et skal forandres, men
det kunde let hande, at Forsamlingens Fleerhed, uden at
kunne trange ind i denne Conseqvents, vilde have en om
spurgt nye Lov afpasset efter den danffe Lovgivning og de
danske Forhold. Ved en saadan Fremgangsmaade vilde
Slesvigs Lovgivtn'ng, som for Restett i og for sig er ufuld
kommen nok, efterhaanden aldeles tabe al indre Sammenhang, og dette Hertugdommes Beboere vilde gjennem lange
Tider hverken have et Retsfallesskab lttcb deres sydlige eller
deres nordlige Naboer, hvilket vilde virke meget forstyrrende
paa deres tilvante Samqvem. Midlerne tit den Retsud-
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vikling, der gaaer ltd fra V idenffaben og fra R etsanvendelsen, vilde og i dette litte M ellem land blive saare indskrcrnket.
D et turde derfor bære S p o rg sm a a l, om S lesv ig ikke endog
heller m aatte paa ecngang optage den hele danske R et med
enkelte Undtagelser og nærmere Bestemmelser, end eftcrhaanden faae en af ulige Bestanddele sammenflikket, fra begge
de L andes, mellem hvilke det ligger, forskjellig R et, der efterhaandcn vilde danne sig ved de D anskes overveiende I n d 
flydelse ; men hun forste F orholdsregel, angaaende hvilken
jeg iovrigt m aa henvise til det oven S . 211— 213 anforte,
synes dog In g e n at ville anbefale, medens dog S lesvigerne,
under et til selve Lovgivningen for de indre Anliggender udstrakt
Forfatningsfæ llesffab, ikke itfcett ganske særlige Bestemmelser i
Forfatningsloven, som det kunde være vanskeligt nok æt give
fornoden N oiagtighed, vilde være sikkrede mod at en saadan
fuldstændig F o ran d rin g i deres R etstilstand p aa cengang blev
besluttet af det overveiende A ntal danske R ig sd ag sm an d . N atn rligv iis vilde og den danske Lovgivning være udsat for al
skens Forvanskninger, dersom de Slesvigske R ig sd ag sm an d
kom til derpaa at udove nogen afgjorende Indflydelse. M en
dette er, efter T alforholdet, ikke at befrygte; dog var det
ikke utænkeligt, at de i en betydende dansk S a g , hvor der
var en stor M eningsforskel i den danske D eel af F o r
samlingen, kunde, af et eller andet Hensyn, foge at gjore
sig gjeldende.
D et vil være overflodigt at udvikle, hvilket rigt S to f
til M isstem ning det vilde give, hvis S le sv ig s R et, saaledes som ommeldt, idelig og idelig blev omændret efter
de danske R ig sd ag sm a n d s M eninger og Dnsker og uden
behorigt Hensyn til hvad der passede ind i dets ovrige R et.
E i heller behover det at anm ærkes, at der i S lesv ig ville
findes mange K ræfter, som baadc vilde være villige og skik
kede til at udbringe det storst mulige Udbytte af dette S to f.
J e g indseer iovrigt aldeles ikke, hvilken Nytte D an m ark
kunde have af at frembringe Lighed mellem dets og S le s 
vigs Lovgivning i saadanne R etninger, hvori der ikke i
16
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S lesvigs cgne Forhold var Anledning til at onffe en stig
Forandring.
D et er uafhangig af Fortolkningen over F redspraliminarierne, at jeg har beviist, at S lesvigs Selvstandighed
ingenlunde kan have en saa indskranket Betydning, font
M attge ville give den. P a a de forffjellige Fortolkninger,
der ere opstillede af disse P ralim inarier, vilde jeg her i in
tet Tilfalde indlade mig. Derimod bor jeg ikke lade ubemarket, at ogsaa det i 1848 givne Kongelige Tilsagn ingenlmtdc tilsteder, at Slesvig med Hensyn til sin indre Lovgiv
ning ffulde vare undergivet den Rigsdag, som det ffal have
falles med Danm ark. D en Kongelige Proclam ation til
Slesvigerne af 27de M a rts 1848 indeholder, at der ffal
sikkres dem en egen Landdag, egen Administration, egne
Domstole o. s. v. Ligesom nu en Landdag, efter det ved
tagne Begreb og navnlig det, der fra gammel Tid har varet
gjeldcnde i Slesvig, medforcr Deeltagclse i de alntmdelige
Landsanliggender, i Sardelcshed i Lovgivningen, saaledes
kan dett cgne Administration og de egne Domstole, der lige
ledes tilsiges Slesvig, ikke sorstaaes anderledes, end om en
fra Kongerigets forffjellig Administration og om D om 
stole, der ffulle vare nafhangige af dette. Ellers var intet
sagt, da locale Bestyrelser og Domstole ere noget, som en
hver dansk Provinds har og maa have. M en Slesvigs
Administration kan ikke vare itdcii Afhangighed af Rigets,
dersom der skal vare et a l m i n d e l i g t F orfatningsfallesffab mellem dem ; thi da maatte den, som allerede bemarket
oven S . 236, vem underkastet den falles Rigsforsam 
lings Tilsyn og kunne drages til Ansvar for cit S tatsd o m 
stol, hvori, ligesom i Rigsforsamlingen, den danske Bestauddeel fik en afgjorende Overvagt*). Ogsaa vilde en egen
uafhangig overste Domstol i Slesvig vare lidet passende,
naar der ved falles R igsdag ffulde sorges for at tilveiebringe Fallesffab i den private Lovgivning. V el sige
*) S e r mi« Pr-velsr af Grundlovsudkastet m. v. S . 2 47— 248.
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Nogle, at det fim er en provindsiel Selvstcrndighed, Kon
gen tilsagde, i hvilken Henseende det paaberaabeS, at det
Kongelige Svar af 24de Marts 1848 til de Udsendte fra
den i Rendsborg sammentraadte Forsamling tilsagde, at
Slesvigs Selvstcrndighed skal beskscrrmes ved udstrakte provindsielle Institutioner, navnlig egen Landdag og scrrskilt
Forvaltning. Men for det forste er Udtrykket: provindsiel
Selvstcrndighed, i sig meget uklart, og sksondt det oste er
blevet benyttet for at betegne den Selvstcrndighed, der skulde
tilstaaes Slesvig, har man dog ingensinde indladt sig paa
at forklare dets Betydning; men det turde vcrre det Natur
ligste at forstaae det med Hensyn til alle Hertugdommets
scrrlige Anliggender, og Landdagen kunde, sksondt bektcrdt
med lovgivende Magt, med Hensyn til de indvortes Anlig
gender, gsernc kaldes en provindsiel Institution. Betegnel
sen „udstrakte" synes og at vidne om, at der ei var Tale om
noget mindre. Men i al Fald har den Kongelige Procla
mation af 27de ncrstcfter ikke noget Ord, som kunde tyde
paa den Jndskrcrnkning, hvorfor man vilde sinde Hjemmel
i Svaret af 24de. Dersom en saadan virkelig laae i dette
Svar, saa maatte man altsaa antage, at de dertil sigtende
Udtryk med Flid vare udeladte as Proklamationen, der, som
Kongens umiddelbare Udtalelse til sit Slesvigske Folk, og er
as storre Betydenhed, end det Svar han gav til hiin ulov
lige Forsamling. Men jeg antager ikke, at der er nogen
virkelig Uoverensstemmelse i Regseringens Tanke med disse
to forsksellige Handlinger. Det er af historiske Grunde ikke
vanskeligt at begribe, hvorledes hunt Udtryk er indlemmet i
den Erklcrring, som Marts-Ministeriet, i det Oieblik samme
var blevet dairnet, maatte afgive over de Forhold, hvoraf
det havde sin Oprindelse. Men jeg forestiller mig, at det,
allerede da det tre Dage sildigere skulde affatte en Knndgsorelse over disse Forhold til det Slesvigske Folk, var
kommet til Erkscndelsc af, at bemeldte Udtryk kun vilde bi
drage til at opvcrkke Tvivl om den sande Betydning af den
Forfatning, Kongen vilde give Slesvig. Dog, det er uden
16»
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videre Virkning, enten de bleve opgivne, fordi m an havde
forandret den Tanke, som de ffulde betegne, eller fordi man
fandt, at de kunde hentydes paa cn Tanke, fom ikke virkelig
laae deri. T a det er aldeles nantageligt, at det ffulde vcrre
ffeet for at skjule den Tanke, fom de udtrykte, faa er det
under alle Omstændigheder klart, at in an ikke i S v aret af
24de M a rts kan sogc nogen Hjemmel for en indffrcrnkende
Fortolkning af det Tilsagn, Proklam ationen af 27u s. M .
indeholder.
Efter det saaledes Udviklede, ffjonner jeg ikke rettere,
end at den fælles Forfatning, som Proklam ationen af 27de
M a rts 1848 bebuder, maatte m c d H e n s y « t i l d e n s
G j e n st a n d e have samme Grændse som den, R cffr. af 28de
J a n u a r s. A. gik ud paa at forberede. Forffjcllen, forsaavidt den her vedkommer os, var kun, at denne sidste ogsaa
ffnlde omfatte Holstcen, der ved hiin derimod blev betragtet
som udtraadt af dets forrige Statsfæ llcsffab med D anm ark.
N aar det forst forudscrttes, at det i M a rts 1848 var en
Nodvendighed at indromme dette sidste Hcrtugdomme I n d 
lemmelse i den Forbundsstat, som det tydffe Demokratie
var i Begreb med at stifte, og som flere tydffe Ncgjeringer
ved Folkebevægelser vare bragte til forelobig at gaac ind
paa, saa kan jeg ikke andet end erkjcnde det for cn uundgaaelig Folge heraf, at indskrænke den under 28de Januarbebudede fælles Forfatning til D anm ark og S lesv ig . Kun
har jeg aldrig troet paa hiin Nodvendighed; thi ligesom
der, efter det S . 232 Bemærkede, ikke kunde være nogen
Forpligtelse for Kongen til at blive i Forbundet, n aar det
forandrede sit Grundvæsen, selv om alle andre F orbunds
fæller deri samtykkede, saaledes havde jeg vel ikke ringe T a n 
ker om den da opstaaedc tydffe Bevægelses forstyrrende,
men slet ingen Troe til dens skabende og vedligeholdende
K raft. S aafrem t det M inisterium, der i M a rts 1848 blev
fortrængt, ffnlde have foreffaact Kongen et S v a r til Afsendingene fra Rendsborg, saa forestiller jeg mig, at det
omtrent vilde have været, at Kongen paa ingen M aade
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knndc give sit Samtykke til nt saadan Omdannelse as det
tydske Forbund, at han vilde tabe sin Souverainitet over
de under Hans Scepter horende Forbundslande, men at Han
ikke var uvillig til at underhandle med sine Forbundsfæller
cm saadannc Forandringer i Forbundets nærværende In d 
retning, der kunde bestaae med hans Souverainitet over be
meldte Lande, at Kongen ligeledes paa ingen Maade kunde
tilstede Slesvigs Jndlenlmclse i det tydske Forbund, men at
det derimod var hans Onske, at hævde dette Hertugdommes
hidtilværende Forbindelse med Holsteen, dog under saadanne
Betingelser, at den Forbindelse, hvori begge disse Hertugdommer staae med hans Kongerige Danmark, bliver aldeles
usvækket, og at ligesom det allerhoieste Reskript af 28de
Januar gaaer ud paa at ordne og befæste disse For
hold paa en til samtlige Statsdeles gjcnsidige Berettigclser
og det fælles Tarv sigtende Maade, saaledes vilde han og
tage under nærmere Overveielse, hvorvidt det maatte være
til Statens Tarv for Tiden, ved Siden af deri bebudedefælles Forfatning, at sætte særlige konstitutionelle Indret
ninger for de forskjellige Statsdele istedetfor de deri indforte
raadgivende Provindsialstænder, der efter Reskriptet indtil
videre skulde vedblive. Det vilde og været at tilfoie, at det
paatænkte Forfatningsværk ikke kunde tilendebringes forend
det havde viist sig, hvilke Forandringer der mulig maatte
foregaae med det tydske Forbund, da disse kunde faae bety
delig Indflydelse, navnlig paa Forholdet mellem Slesvig
og Holsteen.
Det er vel meget uvist, om et saadant Svar vilde
have forebygget de voldsomme Bevægelser i Hertugdvmmcrne, som alt vare i Gjære. Men Mange af dem, der
have dceltagct i Bevægelserne eller understottet disse, vilde
dog da sikkert have holdt sig derfra, og dette turde endog
gjclde om næsten Alte, der ci deelte den demagogiske Aand,
der havde fremkaldt den tydske Bevægelse. Saaledes vilde
enten ingen virkelig Opstand være bragt istand eller denne
dog snart have været qvalt. I det værste Tilfælde vilde
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der intet S to f have tunet til Klage over, at D a n m a rk havde
krænket H ertugdom m ernes Rettigheder, og neppe vilde no
gen anden S ta t da have taget sig af O pstanden. O gsaa
vilde m an da have faaet besterntere M edhold cg Underftottelse af de S ta te r, til hvem D an m ark i 1848 hen
vendte sig om B istand. D isse have vel ubetinget givet
D an m ark R et imod den for al lovlig G ru nd blottede P a a 
stand cm S lesv ig s Indlem m else i det tvdske F o rb u n d , men
ikke saa lige forsaavidt den hidtilværende Forbindelse mellem
S le sv ig og Holsteen af R egjeringen var erklæret oploft.
J o v rig t vilde Regjeringen og ved at give et saadant S v a r,
som det af mig betegnede, have undgaaet de Antydningerom den meest demokratiske F orfatn ing , som den gav, og
som den siden ilede med i fnldeste M a a l at indlose, noget,
som jeg saavel med Hensyn til de udvortes som de indvor
tes F orhold dybt m aa beklage.
S ynderligst af alt forekommer det mig dog, » aar der
tales, som om m an af det givne S v a r kunde have ventet en
forsonende V irkning. Vedligeholdelsen og Befæstelsen af
Hertugdom m ernes indbyrdes Forbindelse var dog kjendelig
et langt ældre, mere udbredt og dybere gaaende Ønske end
en nærmere T ilknytning til Tydskland (see oven S . 233 og
det der citerede); det var i al F ald kmt det yderste democratiske P a rtie , der, hvis det var givet, at m att skulde vælge,
maastee knttde have havt nogen Tilboielighed til at give S lip
p aa htttt Forbindelse for at opttaae „en p aa en udstrakt
V alg ret grundet, i Sattdhed fri F o rfatn in g for Holsteen, som
en selvstændig tydsk S t a t med egen R egjering og M ilita irsorfatning, særskilte F inantscr tit. v". M en dette P a rtie
troede saa fuldt og fast p aa den fra F ran k fu rt ndgaaede
Bebudelse om en Eenhedsstat, soin en M a g t, for hvilken
enhver Regjereng m aatte boie sig, og det tvivlede end ikke
p aa, at den baade knude og vilde trække S le sv ig tned sig,
saa at det ingenlunde behovede at bringe dette til Offer,
hvilket tvertimod vilde have været mistet som Forræ derie.
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D e t er vel overflodigt at gjentage, at den Tingenes
O rd n in g , hvoraf jeg haaber S ta te n s Frelse, hviler p aa to
F oru dsæ tn ing er, nemlig forst, at Arvesporgsm aalene ville
blive saaledes loste, at S ta te n s B estaaen i dens Heelhed
derved sikkres ( S . 6 9 —8 0 ), og dernæst, at Holstren enten
fuldstændig kan drages nd af Forbindelsen med T ydffland,
eller at denne dog ei udstrækkes over de ved W iener T raktat
af 1815 derfor fatte G ram dser (see S . 137 cft. S . 232).
Under diSfe Forudsæ tninger vilde det, efter min O verbeviisning, vare nfornuftigt at stede Holsteen nd af det F æ llesffab, hvori det, ligesom S le sv ig , staaer med D an m ark t
Hensyn til udvortes Anliggender, F inantser, Forsvarsvæ sen m . v. D e t P a rtie , der i adskillige A ar har forkyndt, at
D an m ark s Lykke beroer p aa, at Holsteen afsondres fra
S a m m e og S le sv ig , for at dette kan omdannes til et alde
les dansk L and, synes, efter den tilsyneladende S eier, som
det havde vundet, at vare kommet til den Erkjendelse, at det
sidste dog ikke lader sig gjcnnemfore uden i al F ald med
en D eel af Landet, og saaledes lemlæstet gjor hun Tanke
kun slet Lykke. N a a r nu et selvstændigt S lesv ig , hvortil
der kunde være bedre Udsigt, st'al være mere end en tom
Lyd, n a a r det navnlig nogenlunde stal svare til det K on
gelige T ilsagn i Proklam ationen af 27de M a rts 1848, faa
er det, som forhen bemærket (see oven S . 234), for hiint
P a rtie ikke andet end en skjult Slesvig-H olsteinism e. D et
lader sig heller ikke negte, at naar Holsteen fik en fra D a n 
m ark aldeles afsondrct F o rfatn in g og S lesv ig ved S id en
deraf en særegen lovgivende F orsam ling, faa vilde Holsteen
let kunne komme til at udove en Indflydelse p aa denne
F orsam ling, der kunde forstyrre det Forhold til D an m ark ,
som skulde begrundes ved en til visse A nliggender indskræn
ket fælles F o rfatn in g . D et er oven S . 29— 31 (cft. S .
2 7 — 29) viist, hvorledes de forskjellige S tæ nd er for begge
H ertugdom m er kun forte til at forstærke S am m enholdet og
give det en mod D an m ark uvillig R etn in g, og at denne
netop h ar yttrct sig tidligere i S lesv ig end i Itzehoe. O g
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det er ikke usandsynligt, at det samme vilde vise sig, naar
Danmark stedte Holsteen bort for cfterhaanden at fordrnffe
Slesvig. Kun ved at binde begge Hertugdommerne til Dan
mark og derved tillige til hinanden, saaledes, at deres ind
byrdes Forhold opretholdes i Alt, hvad der kun vedkommer
deres indre Retstilstand, kan der verve Haab om at evervinde den fiendtlige Modftrcrben, der ellers i en uafscelig
lang Tid vil blive ved at sonderslide Staten- Ved en
grundfcrstet Arvefolge, der bortfjcrrner Tanken onr nt ftenttidig Skilsmisse, og ved en hensigtsmcrssig Fcrllesforfatm'ng,
skulde de gjensidige Forhold ordnes og sikkres paa den for
alle Statsdeles Berettigelser og deres Tarv mecst tilfreds
stillende Maade, og naar Hertugdommerne, hvis indvortes
Retstilstand hidtil vcrsentlig er fcrllcs, faae Leilighed til i
Forening at opretholde og udvikle denne, ligesom Danmark
sin, saa er Stoffet til hiin Tvedragt, der er af temmelig ny
Oprindelse, storstcdeels fjcrrnet. Vel vil der vcrre store
Vanskeligheder ved i alle Henseender saa noiagtig ar asgrcrndse, hvad der ffal hore under deri fcelles Forfatning,
at der ikke kan blive Anledning til Tvivl og Tvist desangaaende. Men naar dog Grundforholdet mcd Hensyn til
de forskjellige Landes Deeltagclse i de fcrllcs Byrder er
blevet fastsat, og det saa klart og noiagtigt som muligt er
betegnet, hvad der tit de fcrllcs Byrder ffal henregnes, saa
ville de Sporgsmaal, som Anvendelsen deraf kan anledige,
dog ordentligviis vcrre af et underordnet Slags. Det vil
da ingenlunde vcrre noget scrdvanligt, at der bliver en be
sternt Modscrtning mellem Damnarks og Hertugdommernes
Interesse, maaffee vil det ikke vcrre stort hyppigere-, end at
der vise sig dcelte Interesser i forskjellige Provindser, D i
strikter, Stcrder indenfor hver Statsdeels egne Grcrndser,
og naar lige Stridigheder udjcrvnes og afgjorcs ved de fleste
Stemmer, saa faaer Udfaldet den Formodning for sig, som
de constitutionelle Indretninger kunne give. Paa en gjensidig Tilboielighed til at vcrre hinanden mod, bor man neppe
vegne. Og allerede under Overgangen til den nye Tingenes Ords
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m ug vil der forhaabentlig danne sig eit rigtigere Erkjendelsc
af de gjensidige F orh old , hvorved de hidtil fra begge S id e r
herskende V ildfarelser ville blive aflagte og S indene stemte
for at gjore hinanden R et. At forberede dette, er Hensigten
med ncrrvcrrende S k rift. V el er jeg meget langt fta, at
smigre mig med det H aab, at kunne gjore den O verbeviisniug, hvoraf jeg er gjcnnem trcrngt, i dens hele Udstrcrkning
almindelig hos mine M edborgere, baade her og der; men jeg
har dog noget H aab om, at M an g e p aa begge S id e r ville
samle sig i den ved Begivenhederne selv forberedte Erkjendelse,
at m an hidtil er gaact for vidt, og at m an, ad den her be
tegnede V et, om end ikke opnaaer alt det, hvortil m an trocr
sig berettiget, dog opnaaer alt, hvad m an nogenlunde kunde
tcruke paa at scrtte igjennem . M en om den gjensidige S te m 
ning ikke fra forsi af bliver som tnan kan ouske, hvilket vist
nok kan vcere at befrygte, faa vil m an dog snart fra begge
S id e r komme efter, at m an ved V rangvillie kun vcrkker
V rangvillie, og derved skader sig selv og det Hele. D et er
jo ved lige B etragtninger m an og i andre Henseender m aa
berolige sig mod den tamkelige F are, at de forskjellige S t a t s 
m agter, hvis M edvirkning er fornoden til at faae noget
frem, ved haardnakket indbyrdes M odstand kunde statidse
hele S tatsm askineris G an g .
J e g horer iovrigt ingenlunde til dem, der tage det
let med de K nuder, som den ftrllcs og de scrregne F o rfa t
ninger, hvorfor jeg taler O rdet, ville frembyde. Allerede i
1842 leverede S c h o u w s danske Ugeskrift 2den Rcrkke 1
B . S . 1— 73 et ret gjennemarbcidet Constitutions F orslag
af T u t e i n , der netop gik ud paa cn fertles F orfatn ing forhele M onarkiet med H ensyn til de fcrllcs Anliggender og
ved S id en deraf cn sirrlig for D an m ark og cn anden for
H ertngdom m erne, og over dette Arbeide meddeelte jeg stra.r,
skjondt uden N av n, cn udforlig Bedommclfe i Tidsskrift
for Litteratur 7 B . S . 377— 408. D e r h ar jeg navnlig
S . 445 ff. udviklet de betydelige Vanskeligheder, som baade
Forholdenes egen Beskaffenhed, og den M isstem ning mellem
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Danmark og Hertugdommerne, fem allerede da havde be
gyndt at vise sig, lagde i Veien for den af bemeldte Fers.
forestaaede Tingenes Ordning, saa mange anbefalende Sider
den end havde. En stor Deel af mine Bemærkninger an
gik vel nærmest den særegne Maade, hvorpaa han vilde
have saavel de almindelige som de særegne Stænder dannede,
og heri var der Adskilligt, som tutter de nuværende Forhold ikke
kan komme saa meget i Betragtning, sotn det i og for sig kttttde
fortjene. Men der er dog Meget, der netop rammer den
Hovedtanke, som hiint Forslag havde tilfælles med dett siden
i Reskriptet 28de Januar 1848 bebudede Forfatning; og
jeg tor endtttt antage, at de væsentligste og storstc Vanske
ligheder ved Sagen der erc udhævede. M it Oicmcd med
fvranforte Bedommelse, saavelsom nted hvad jeg ellers til hiin
Tid, deels gjennem bemeldte Tidsskrift, deels igjeunem den
Berlingske Avis, meddeelte med Hensyn til de Forfatningsensker, som da lode sig hore, var nærmest at godtgjore, at Sagen
ingenlunde var saaledes bragt i det Rette, at man var befoiet til de Klager man forte over, at Regjeringen ei var
kommet hine Ouster i Mode, men derhos vilde jeg gjente
foranledige yderligere Undersogclser, hvorved de Vanskelighe
der, som stillede sig i Veien, mulig kunde blive udjevnede.
M in daværende Stilling tillod mig ingenlunde at give
Forfatningsonstet nogen Næring, saalænge jeg ikke kunde
forudsætte at Kongen var rede til at gaae ind derpaa. Un
der disse Hensyn, hvorved jeg tor mene at have samvittig
hedsfuldt iagttaget mine Pligter saavel mod Fædrenelandet
som mod min Konge, kunde jeg saaledes ikke indlade mig
paa Vink, om, hvorledes Vanstelighederue kunde være at
afhjælpe; de staae altsaa der starpcre end de vilde have
staaet, hvis jeg kunde have bevæget mig med storre Frihed;
dog har jeg ingenlunde fremfort dem som uigjendrivelige
Indvendinger (efr. S. 453—454). Jeg seer mig i Sand
hed heller ingenlunde nu istand til paa en nogenlunde til
fredsstillende Maade at oplose Vanstelighederue; dette var
ttoget, som efter min Overbcviisning, alene kunde stee ved
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Hja-lp af den Sammenkaldelse af oplyste Mand fra alle
Statsdele, hvori jeg stedse faae det eneste Middel, der
fint de bane Vei til en heldig Udjevning af vore faretruende
Forviklinger. Herom havde jeg, som forklaret i mine Oplys
ninger for Do'lgcrne af Kjobenhavns tredie Valgkreds S .
14— 15, endnu i 1847 fornyet mit Andragende, som og dm
forevigede Konge nu havde besluttet sig til at gjenncmfore, mm
hvormed hatt, paa sit Dedsleie, anbefalede sin Sott at for
binde m oieblt'kkelig Erklæring om at iudforc m Forfat
ning, idet han i fin Faderkjcrrlighed befrygtede, at den Beva'gelfe, font Tronskiftet maattc fremkalde, ikke anderledes lod
sig tilfredsstille. Vistnok antog jeg det ikke heller da for
nbetamkeligt, uden hun Forberedelse at tilsige en Forfat
ning, og ligesaa lidet kan jeg nu finde Sagen fri for Beta'nkelighcdcr. Men Tingenes Gattg tilstedte ikke i Jannari
1848 og endnu mindre nu at begynde med flige Underfogelser. Matt er mt kastet ind i en Nodvendighed, der gjer,
at en ubetinget Besintniitg ni aa tages og at det forst siden
kan nndersoges, hvorledes dett bedst kan gjenncmfores. Hvad
det sidste Spergsmaal angaaer, kan jeg heller ikke her gaae
ind paa samme i dets hele Udstrækning, men kun yttre mig
over nogle enkelte Tele af samme.
Det er nys bemcerket, hvad jeg og i den anforte Bedommelfe af den Tuteinske Afhandling og flere Steder havde ud
talt, at Grundforholdet for de forskjellige Statsdeles Bidrag
til det fa'lles Forsvarsvcefcn, de fcelles Udgifter o. s. v. en
gang for alle tttaa vcere bestemt, og det er navnlig i min
Provelfe af Grundlovsndkastet S . 470 oplyst, at der af
den i Proklamationen 27de Marts 1848 udtalte Maatestok, Folkcmcrngden, ferst gjennem flere vanskelige Underfogclfer og ttofrmere Bestemmelser kan dannes en anvendelig
Regel. Hunt Grnitdfvrhold kan tut, faavidt jeg skjonner,
ikke bestemmes ndctt ved en af Kronen .taget Bestutning,
der dog naturligviis maa forberedes ved Sagens Undersogclfc af Mcrnd, som dertil kaldes fra de forskjellige Statsdele. Ogsaa maa Sagen forelcegges Rigsdagen, inden endelig
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Beslutning tages, ligesom der og af Hertugdommerne maatte
vælges Mcend til at tage den under Overvejelse. Det er at
vente, at Sagen ved dens Forelæggelse vil v<nc sat i et saa
klart Lys, at hverken Rigsdagen eller de i Hcrtngdommerne
udvalgte Mænd vilde kunne have noget synderligt at indvende
imod det, Negjeringen finder at være rigtigt, noget som saa
meget mere knude haabcs, son: jeg er overbeviist om, at fuld
Retfærdighed vil iagttages, naar man holder sig nær til de
Forhold, som nu bestaae, (hvorom mere siden). Men Afgjorelsen maa i al Fald hore Kongen til; hine udvalgte
Mættfc kunne naturligviis ikke have andet end eu raadgivende Stemme; men heller ikke Rigsdagen kan have en afgjorende; thi det vilde være at indromme samme en Raadighed over Hertugdommerne, der vilde være liden retlig
Hjemmel og gjore Statens Gjenopreisning umulig. Kunde
der strax tages en Beslutning om lige Told i Kongeriget
og i Hertugdommerne, vilde den værste Anledning til fremtidig
Uenighed angaaende de Gjenstande, fom blive at underkaste
deri fælles Forsamlings Afgjorelse, uden Tvivl være bort
fjernet (see iovrigt oven S . 227—231). Det vilde vistnok
af ovennævnte og flere Hensyn have været en Lykke, om
Forfatningsværket for Danmark havde været udsat eller i
det mindste ikke havde faaet noget Præg af virkelig Afgjorclse, forinden Riget igjen var blevet samlet mcd de ovrige
Statsdele, og disses Befolkning havde faaet Leilighcd til
derom at udtale sig. Men foruden at Kongen med Hensyn
til Slesvig har taget en Forbeholdeuhed, hvorefter det
maatte blive Kongens Sag at afgjore den Meningsulighed,
der maatte vise sig indlem dets og Kongerigets Repræsen
tanter, er der en saa indlysende Urimelighed i, at den danffe
Rigsdag kan have en Ret til ensidig at afgjore de indbyr
des Forhold mellem det og Hertngdommcrne, at den, hvad
den end maatte sinde, at Fortolkningen forte med sig, dog
ikke kan tænke paa at tilegne sig denne Myndighed.
Hvad Sammensætningen af den Forsamling angaaer,
der i Fremtiden skulde paa alle hine Statsdelcs Vegne
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under grundlovmæssig Medvirkning af Kongen tage Beslut
ning angaaende de fælles Anliggender, er det, efter mine
Tanker, en ufravigelig Regel, at begge Hertugdouuuerue til
sammen skulle have et ligesaa stort Antal Mænd at vælge
til denne Forsamling, som Kongeriget, hvilket Reskriptet af
28de Jan. 1848 havde fastsat. Vel udtalte man sig til hun
Tid tit cd stor Heftighed herimod, menende, at Hertugdom
merne, hvis Befolkning end ikke forholder sig til Danmarks
som 2 til 3, og som heller ingenlunde i et storre Forhold
bidrager til at bære de fælles Byrder, derved vilde erholde
en aldeles ugrundet Begunstigelse, der vilde fore dein til at
beherske Danmark. Men det er dog aabenbart, at hvis
Hertugdommerne ved et mindre Antal af sine Udvalgte ffnlde
deeltage i de fælles Beslutninger, saa vilde de i alle Sam
menstod med de Danske altid ligge under, altsaa ingen Be
tryggelse have. Det maatte da for dem blive en Ulykke at
komme under en Forfatning, hvilken da ogsaa alene kunde
indfores ved Tvang; thi saalænge den afgsorende Magt laae
hos Kongen, var der dog ingen særdeles Grund til at frygte
for, at deres Ret og deres Tarv skulde blive de Danskes un
derordnet, hvorimod de vistnok vilde troe sig hoilig udsatte
herfor, naar de bleve underkastede en overveiende dansk For
samlings Herredomme. Man har vel ikke sjeldent yttret, at
de Danskes Retfærdighed, Billighed og Sindighed burde
berolige dem mod ethvert Misbrug. Men de Talemaader
af det Slags, der og ved andre Lciligheder anbringes, kunne
vel gjore sig gjeldende her hjemme, fordi de hores gjerne, i
Særdeleshed af dem, der nu have Magten i Haanden, men
uden for Hjemmet kunne de kun gjore en meget uheldig
Virkning, og egentlig er det endnu det værste, at de gjore
Lykke her hjemme. Vel har det danske Folk ingen T ilboiclighed til Uretfærdighed eller Ubitlighed, men ligesom det
i sig vilde være en latterlig Paastand, at det skulde være
hævet over dcu menueskelige Naturs Ufuldkommenheder,
saaledes har man netop i vor Tid beklagelige Erfaringer om,
hvorledes en stor Deel af samme i flere Retninger er blevet
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indledet i vildfarende Forestillinger mit gjensidige Rettigheder,
der ængste ctt ftor Deel af den ovrige Befolkning.
De Grunde, hvormed man i sin Tid angreb hint Be
stemmelse i Reskriptet af 1848, vare for ctt stor Deel af et
ganske forunderligt Slags. Det blev i ctt Afhandling af
Professor K r i e g e r paastaaet, at der i andre Stater kun
frembod sig et eneste Exetttpel paa ctt lige Repræsentation
for Befolkninger af ulige Storrelse, og at dette (Holland og
Belgien, da de vare forbundne i een Stat) er saa ildevars
lende, at allerede Erindringen derom maatte indeholde et til
strækkeligt Fingerpeg*). Og dog indeholder netop dett
lærde Forfatters forndgaaende Fremstilling af Forholdene i
andre Stater adstilligc Exempler paa, at hvor flere Stater
træde i Unionsforhold til hinanden, faaer ingenlunde den i
Folkemængde eller andre Kræfter overlegne Stat et i For
hold dertil afpasset Fortrin for den anden, men at der stnitbom under ctt meget storre Forsk sel, end den, der er mellem
Danmark og Hertngdommerne, finder Lighed Sted, og at i
andre Tilfælde det Fortrin, der tillægges den mere betydende
Stat, dog er læmpet og indskrænket stråledes, at ctt Forskjel,
jrnn den, hvorom her er Tale, ofte bliver sat tilside. Her
til kunde citbitit S verrig s og Norges Emit pel foies, hvilke
Stater i alle de Tilfælde, hvori de komme sammen, i A l
mindelighed erc lige berettigede, uagtet hiint Riges meget
storre Folkemængde og Stridskræfter, og skjondt det udreder
langt mere til Kongen og hans Huns tit. v. Vel er det
ikke ctt stmpel Union, der stal finde Sted mellem Danmark
og Hertngdommerne, men der er dog for saavidt' ctt Lighed
med ctt Union, at der er Sporgsmaal om at danne ctt emtstitntionel Forfatning mellem Lande, som ikke hidtil have
udgjort ctt fuldkommen Eenhed, og et heller nu kunne eller
stulle sammensmeltes til ctt saadau. Forfatteren maa selv have
fundet ctt Lighed mellem ctt saadan sammensat Stat og en
Unionsstat; thi ellers vilde alt det Enkelte, som han udforlig
• ) Dansi Tidsskrift 2 B . S . 24.

anforer ent Forholdene i unierede Stater, flet ikke have
staaet paa flit Plads, men dette udfylder endog den florste
Deel af hans Fremstillinger. Selv hvad han anforer om
Repræsentationen i England og Frankrig indeholder aldeles
ingen Slotte for hans Anke, da ingenlunde Folkemængden
eller noget andet arithmetisk Forhold i disse Stater ndgjor
cn ufravigelig Regel, men Forholdet ofte findes fraveget
i cn langt storre Grad end det, Kongerigets og Hertugdommcrnes lige Repræsentation vilde medfore. Forfatterens
hele Fremstilling af Forholdene i andre Stater er stråledes
snarere skikket til at understotte den af ham angrebne Grimdfcetning, end til at begrunde hans forkastende Dom over
samme. Det bor heller ikke lades ubemærket, at de fælles
og indbyrdes Anliggenders Afgjorelse ved et lige Antal
Mcrnd, udnævnte af Danmark paa den ene og af Hertugdommerne som en Eenhed paa den anden Side, er den i de
ældre Unioner (navnlig af 1466, cfr. oven S . 171— 172,
og 1533) vedtagne.
Ved nogen ncrrmere Overveielse af Forholdene vil det
og sees, at Forfatteren ikke har Ret, naar han i den af de
hollandst'e og belgiske Provindser sammensatte Stats Oplos
ning finder en Grund mod den omhandlede Lighed af
Stemmer. Man bchover kun at gjore en Contraprove med
de i hans Note S . 22—23 anforte Tal, der skal vidne om,
at Holland, ved det i Forfatningen hjemlede lige Stemme
tal, kom til at regscre Belgien, for at see at Holland om
vendt vilde være blevet Belgiens Herredomme underkastet,
hvis dette havde faaet cn til dets Folkemamgde svarende
Overvcrgt. En mægtig Grund til, at hine Lande, som de
europæiske Stormagter havde sammenfoiet, saasnart igjen
skiltes ad, laae allerede i de store Modstrtninger, der fandtes
i Interesserne og i Befolkningens hele Maade at tcrnke
paa, blandt andet hvilende paa forskjetlig Religion og de
ældre aldeles forfljellige politiske Forhold. Meget kan vel
og tilskrives den Næring, som Belgiernes Uvillie mod den
samme paatvungne Forbindelse, fik mangesteds fra, blandt
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vndet fra deres Geistlighed. Feil i Forfatning og Negjering
knnne og have deres Deel deri, blandt andet synes det klart,
at der blev lagt an paa for stor Eenhed i Lovgivning og
Indretninger for Lande og Folk, hvori Forhold og Sind
vare faa lidet ovcrcensftennnende. Men et stmdere og vari
gere Forhold vilde vist ikke have verret at opnaae ved at give al
Magten til Belgierne*). Saafremt Forfatteren vilde have be
nyttet hint Statsbygnings korte Varighed for at bevise, at
intet Statsferllesskab vil kunne lykkes mellem Danmark og
Hertugdommerne, faa vilde dette endda have noget Skin for
sig, men det bar dog let at vise, at Ulighederne mellem disse
to Forbindelser ere meget større end deres Ligheder. Herom
er imidlertid ikke Tale, da det kun er den ovenmeldte Lig
hed i Stemmetal han anfører til Advarsel. De øvrige af
Forfatteren anførte Sammenligninger ere øg lidet trcrffende.
Naar han S . 44 mener, at det Hertugdømmerne indrøm
mede lige Antal Stemmer ikke er bedre begrundet end øm
Bornholm fik lige faa mange Deputerede som alle Rigets
øvrige Provindser, faa er den uhyre Forskjel i Forholdene
til Overflødighed beviist øven S . 238. Endnu nok faa
underligt er det, naar Fors. 1. c. spørger, hvorfor da ikke
Scrdegaardbeierne havde ligesaa mange Stemmer i vore
Provrndsialstamder som alle de øvrige Valgklasser. Det

* ) A f den Hollandske Handelsministers nylig afgivne Rapport om Han
dels- og Skibsfartslovene erfares det iovrigt.

at Forbindelsen med

Belgien, det lige Stemmetal nagtet, har faaet Indflydelse paa hiin
vigtige Green af Hollands Lo vg ivn in g ; og det vilde vist, hvis det
forrige FcelleSsiab var vedblrvet, have havt
nemfsre Tilbagevendelsen t i l

ondt vev nu at gjen-

det Frihandels System,

som Holland

havde tilegnet fig i en Tid, da alle andre S ta te r af nogen Betydenhed troede at burde ved deres Toldlove give deres egne Produkter
og dereS egen S kib sfa rt en scerdeles Bestyrtelse.

Dette faavelsom

nogle i den ovenncevnte Note omtalte Trempler synes at tale for,

at Love af det SlagS burde, Statsfcrllesstabet uagtet, have vcerrt
afsondrede, hvilket ikke vilde have udelukket fcelleS Finantser.
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vilde vcrre at gaae for vidt, om jeg vilde indlade mig yder
ligere i at oplyse det Skjerve i denne Sammenligning. Den
hele Afhandling indeholder iovrigt fra forst til sidst en ganske
merrkelig Mcrngde urigtige Opfatninger af Forholdene, men
jeg har alene kunnet indlade mig i at belyse, hvad derlig
ger det her omhandlede Sporgsmaal ncrrmest. Dog kan
jeg ikke lade ubemerrket, hvorledes man har de meest cifgjorcnde Beviser for, atde, der have staaet i Spidsen af
vore konstitutionelle Bevcrgelser, og tildeels have holdt sig
dcrpaa, for faa Aar tilbage ikke have fundet noget Anstodeligt eller Fordcrrvcligt i den Lighed i Stenuneantal, som
Reskriptet af 1848 har indrommet Hertngdemmerne. Disse
Beviser paapeger og vor Forfatter S . 44, men medens han
aldeles urigtig antager, at der i bemeldte Tilferlde kun var
Tale om Jndrommelser, som skulde gjores den ophidsede
Stemning i Hertugdommerne, bcrorer han dem iovrigt saa
loselig, at deres Bctydenhed aldeles ikke treeder frem*).
I den oven S . 249 omtalte Tuteinske Afhandling var
det antaget for en Nodvendighed, at Danmark og Hertngdommerne maatte have et lige Antal Stemmer i de fra de seerlige Sternder udgaaende almindelige Steender, hvori de fcelles

' ) N aar F o rf. S . 44 udhoever, at det kun var i n d t i l
T u t e i n i den Afhandling,

videre

at

som jeg nu noermere kommer t il at

omtale, antog, at det vilve roere nødvendigt, at Hertugdømmerne
fik ligesaa mange Stemmer som Danmark, og han derfor

anfører

Danst Ugcstrift 2den Rcrkke 1 V . S . 66, saa bemoerkeS, at Groendfen herior, efter hiin Forfatter, stulde vcere, at „Dlvergcntfen mel»
lem Danmark og Hertugdømmerne fuldkommen er forsvundet". Dette
viser, isoer naar det

sammenholdes med den øvrige

der er strevet med god T illid

Afhandling,

til Hertugdømmerne, at det ingen»

lunde ra r TnteinS Mening, at Ligheden blot stulde indrømmes en
i sig ugrundet Stem ning i Landet, men at han fandt den begrun
det i Forholdene faalcdes som de vare, stjøndt han (med eller uden
G rund)

haabede, at de i

Tiden kunde saaledeS forandre sig, at

Hertugdømmerne ei behøvede et saa stort A n ta l Stemmer.

17
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Anliggender skulde forhandles. Og efter hvad der er bemarket i min Provelse af Grnndlovsudkastet S . 14— 16,
have nogle af de Mand, der vedvarende have havt den storste
Jndftydelfi: paa Gangen af vor politiske Udvikling, ydet
dette Arbeide deres Anerkjendelse. Det er vel saa, at hver
ken S c h o n w eller Clausen have udtrykkelig erkläret sig over
Forflagets Enkeltheder, men, efter hvad jeg der har bemarket,
kan der dog ikke vare nogen Tvivl cm, at de bestemt vilde
have yttrct sig mod Kongerigets og Hertngdommerncs Decltagelse i cn falles Forfatning ved et lige Antal Stennner,
saafremt dc den Tid deri havde sin et noget saa forkasteligt,
og fordarveligt, som der nn findes deri. Dog bor jeg bemarke,
at Tuteins Forflag ogsaa var beregnet paa at Lanenborg
skulde optages i den falles Forfatning, og have Deel i det
Antal Deputerede, som Hertngdommerne tilsammen skulde
stille. Men dette vilde ikke gjore nogen betydelig Foran
dring i Forholdet til Befolkningen, da Lauenborgs Folkemangde kun forholder sig til de tvende andre Hertugdommer
omtrent som 1 til 18. Forfatteren havde og i sin hele
Udvikling kun havt disse for Oie, og Lanenborg er natnrligviis kun medtagen, fordi Forfatteren fandt, at der heri var
en Nodvendighed, og ikke for at tilveiebringe et bedre For
hold mellem Repräsentationen og Folkemangdcn. Men det
var uden Tvivl kun cn nrigtig Opfatning af Lauenborgs
Forhold og Stemningen sammesteds, der bragte ham til at
tage dette Hertngdomme mcd, der havde sin firregne ved
dets Overdragelse til Danmark bekraftcdc Forfatning, som
det sikkert ikke vilde have ornbyttet med det otnhandlede Forfatningsfallesskab. Et heller skal jeg lade ubetnarket, at
T u te in , efter fitldstandigen at have udviklet den Plan,
i hvis Folge de tre Hertugdommer skulde vare samlede underfalles Stander for deres egne Anliggender, og ved Udvalgte
af disse Stander i et lige Antal mcd Dannlark ndgjore cn
lovgivende Forsamling for hele Monarkiet, pludselig fem
mer- frem med det Alternativ, at Slesvig skulde have sår
skilte Stander, og kun Holsteen og Lanenborg vare i F a l-
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lesskab cm deres Anliggender. Men, fcrnden at dette et
vilde gjcre Forandring i de almindelige Nigssteenders Sammenscrtning, fremstillede han ganske ligegyldig det sidste For
slag ved Siden af det forste, som var det, han udviklede; og
det var i en aldeles urigtig Forudscrtning, nemlig at Holsteen og Lauenborg i deres indre Retstilstand have mere
tilfælles end Holstcen og Slesvig*), at han paa en Maade
gav him Tredeling Fortrin, hvori han dog ikke er fastere
end at det S . 68 hedder, at det af de anforte Grunde maaskee turde vcrre det Rigtigere at indfore tre Afdelinger. Jeg
formoder, at dette nye Forslag, der seer ud som en Efter
skrift til en tilendebragt Afhandling, er fremkaldt ved det
Gsenucmsyn, four Udgiveren anstillede inden han optog
nogen Artikel; men, sksondt der sandsynligviis derved er
blevet reist Tvivl angaaende den Forbindelse mellem Sles-

') L a u e n b o r g har i fint indre Retsforhold faa godt fom intet
andet fa-flcs nub Holstern, end hvad der stammer fra romersi,
cancnisi eller almindelig tpdsi Ret, hvilket dog storstedecls har ved
farlige Love eller Rctsvedtcegter faact en faadan forsijellig Lemp
ning, at meget lidt er gansie det famme. Under Forbindelsen
ni ed Danmark er der, naar Værnepligtsloven af 3 1te Dccbr. 1819
nndtages, faa godt fem intet enten af dansi eller a f holsteensi Net
blevet forplantet til Lauenborg, og Laucnborgerne blive i mange
Forholde betragtede fem Ndlcrndinger i Slesvig og Holsteen, me
dens de Dansie aldeles eller dog i al Fald med enkelte Lempninger,
der da cre gjenstdige, behandles lige med Hertugdommernes Jndvaanere. See til Ercmpel Patent 5te Novbr 1841 § 13, Fdg. cm
Fattigforsorgelse 29de Deebr. f. 91. § 98. I Lauenborg har man
hidtil ikke cnsiet nogen Forandring i den tilvante Retstilstand;
og det eneste iTilfcrlde, hvori der, saavidt jeg erindrer, har viist sig
en noget levende Opposition mod en af Negjeringen paatcrnkt Lov,
angik Jndforelse af en ved den i Fdg. 24de Octbr. 1837 omhand
lede Kjendelse begrundet Ret til at drive Provehandel i bemeldte
Hertugdcmme, ligesom i de andre to Hertugdommer faavelfom i
Danmark, i det man med Iv e r bestrcebte sig for, at det uden
nogen faadan Forbindelse med det ovrige Monarkie, forblev ved dr
der fcerlig indforte Regler for Fremmedes Handelsberettigelfe.
17'
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vig cg H olsteen, font F o rfa tte re n havde la g t til G ru n d fe r
sin P l a n , saa frem lyser det deg, at sam nte ikke til den T id
v ar en saad an V ederstyggelighed fe r den constitutienclle
S a g s O rd serere, som den siden er blevet.
I m in B cdom m elsc over T u te in s F o rsla g erkjendte
jeg, at den soreslaaede lige R epræ sentation er en nodvendig
B etingelse for at forenede S tæ n d e r kunde lade sig gjennem fore. V ed S id e n deraf bemcrrkcde jeg dog, at det ikke b lot
var m ig tvivlsom t, om m ine L andsm æ nd dermed vilde være
tilfredse, m en a t jeg heller ikke v ar vis p a a , om m an ikke i
H ertugdom m erne vilde frygte for, at de danske S tcrn d er, det
lige A n tal n agtet, vilde saae O vervegt*). E rfa rin g h ar nu
viist, at m an , fra begge S id e r omede F a re r ved denne
F o re n in g . M e n skjondt jeg finder det fo rklarlig t, at disse
under den gjenfidige M istillid og M ngstelse frembyde sig
for T ankerne, saa m aae dog m i, da en forfatningsm cessig
O rd n in g a f F orholdene er blevet til en bydende N odvendighed, Betcrnkelighcder a f dette S la g s scrttcs tilside, og det
oven S . 231 ff. anforte turde og vise, at der ikke m an g ler
U dsigt til at overvinde dem.
D e t andet paapegede B ev iis for, at den i Reskriptet
anordnede Lighed i S te m m e r for ikke m ange A a r siden fandt
en ganske anden Bedom m else h o s de konstitutionelle B ev æ 
gelsers meest betydende O rd fo rers end den, der blev samme
til D e e l i 1848, indeholder hvad der i 1842 foregik med
H ensyn til de stænderske C om m itteer. D e t er bckjeudt, at
begge danske S tæ n d erfo rsam lin g er med stor P lu ra lite t, den
ene med varm P aaskjonnelse, den anden rigtignok med en
vis LEngstelighed, anbefalede den bebudede In d re tn in g . O g
det blev ikke blot a f den store Fleerhed erkjendt, at sam t
lige fire S tæ n d erfo rsam lin g er, uden H ensyn til S tæ n d e rkredsenes storre eller m indre Folkem æ ngde, burde kunne sende
et lige A n ta l M ed lem m er, m en end ikke fra deres S id e ,
der erklærede sig m od In d re tn in g e n , fandt det nogen M o d ") Tidsskrift for Litteratur og Critik 7 B . S . 4 1 5 — 4 1 6 .
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sigelfc, at denne Lighed horte til Indretningens Versen.
Det var isar den Noeskildske Forsamling, der efter de Provindsers Folkemangde, fem den forestillede, og selv med
Hensyn tit sit eget Antal, knnde have havt storst Befoielse
ril at gjore Fordring paa et foroget Antal. Den undlod
heller ikke at udtrykke sin Bevidsthed herom, men i klar Erkjendelse af at ben paatamkte Indretning, hvis store politiske
Vard den indsaae, ikke taalte denne Ulighed, gav den uden
nogen Ophcrvelse slip paa cn saadan, ligesom det og, uagtet
Kjobenhavns Deputerede toge en overvciende Deel i For
handlingerne, blev crkjendt, at denne Hovedstad ikke her som
i selve Standerforsamlingen kunde danne en Classe for sig
selv, men maatte indordnes blandt de ovrige Kjobstader,
hvorved dens Indflydelse, til C,r., kun blev halv saa stor
som de syd ske Kjobstadcrs, hvis samlede Befolkning kun
er omtrent halv saa stor som den Kjobenhavnske. Denne
Sag besrscefligede i Roeskilde de bedste politiske Krastcr,
som man har feet fremtrcede i Danmark, og det Arbcidc,
som de leverede, var uden Tvivl den modneste Frugt, som
Landets politiske Udvikling har leveret. Blandt dem, der
deels i den nedsatte Committee, deels i selve Forsamlingen,
med Barme udtalte sig for ben paatamkte Indretning vare
H v i d t og C l a ir sen, for ikke at navne B a n g , Us si n g
og D a v i d og flere, hvis Fortjenester af vor politiske Ud
vikling ikke nu langer nyde fortjent Paaskjonnclse. Endog
L e h m a n n , der var Medlem af den nedsatte Committee, crklarede sig for Sagen, skjondt ikke nden at udbrede sig overde Tvivl og Betankcligheder, han herved havde folt, men som
han dog havde overvundet. Ogsaa S c h o u w , der ikke
den Tid var Medlem af Standerne, tog, som Forfatter,
Ordet for de standerske Comnn'tteer, og fandt det rigtigt, at
hver Standcrforsamling dertil ndnavnte et lige Antal Med
lemmer*). Bel viste der sig allerede den Tid nogen Uvillie
over de Bestrabelser, der yttrede sig i Hertngdommerne, men
') Danst Ugeskrift 2 R
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m an antog, at de fun hidrorte fra M isforstaaelser, der ved
indbyrdes Forklaring og fuldstandig O plysning kunde h a 
ves. I cn anden kort forhen mcddeelt Artikel anbefalede og
S c h o n tv en Sammenkaldelse af dygtige N tand fra alle
S tatsdcle til at overveie vore Forhold*). D et er i Folge alt
dette og mange flere Kjendsgjerninger sandsynligt, at foranforte Forholdsregel, hvis den til him Tid var blevet sat igjennem, vilde have fort til en ganffe anden og lykkeligere O plos
ning faavel af de indbyrdes Forhold mellem de forskfcllige
S tatsdele, som af de ovrige Sporgsm aale, hvorpaa den nye
S tatsbygning sknlde beroe, end den, hvortil vi kom i 1848,
da Bevagelsespartiet paa engang kom til M agten. I det
mindste vilde feg da ikke have staaet saa meget langt fra
dem, der ansaaes for de dygtigste af vore Fremskridtsmand,
o g . navnlig fra Mcend, der ikke lange efter have i nu'g
seet en Modstander af vor constitntionelle og nationale Ud
vikling. M en hvad der längere hen i 1842 foregik i de
Slesvigske S tan d er opirrede Gemytterne saaledcs, at V an 
skelighederne vilde vare blevne storre, skfondt, som jeg troer,
dog ikke uovervindelige (see oven S . 37 ff).
Jo v rig t indeholdt det T n te in ske Forslag, at de fa l
les S tan d er sknlde ndgaae fra V alg af de farlige S tan d erforsamlinger, (efter ham enten to eller tre). Dette fandt feg
den Tid aldeles hensigtsm assigt, og feg vilde endnu finde
det samme, dersom ikke den Forfatnings- og V alglov, som
D anm ark allerede har faaet, var traadt i Veien. J e g skal
lovrigt ikke indlade mig paa, hvorledes Medlemmerne af
den falles Rigsforsamling kunde vare at valge, men skal
knn gjore den B em arkning, at det dog, under alle O m standigheder, vil vare fornodent, at lagge en anden Grundvold
for disse V alg, end den, hvorpaa vore Folkethings og
Landsthings V alg hvile. D e S ag er, der vilde komme un
der Falledsthingets Behandling, vilde blive af det S la g s ,
der krave en nogenlunde omfattende In d sig t i Forhold,
• ) I* C . S . 103,
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hvorom F a a have andet end en meget loselig Kundskab, og
hvori det for M a n d , som de, der u d g jo rd Flecrheden af
vore nysvalgte Rigsdagsm cend, heller ikke vil vare saa let
at satte sig ind. O gsaa vil der behoves usadvanlig F ast
hed og S indighed til p aa behorig og gavnlig M aad e at
forhandle disse F orhold uied Hertugdom m ernes U dvalgte;
og det vilde vare beklageligt, om de herfra valgte M a n d
skulde staae for meget tilbage mod deres.
H vad de sarlige F orfatninger for de forsksellige S ta ts dele angaaer, skal jeg heller ikke indlade un'g paa de m ang
foldige S p o rg sm aale, som disses In d re tn in g kan frem
byde. K un skal jeg berore cn Betankelighed ved den af
disse, der skulde vedkomme Hertngdem m erne, at S lesvigerne
vilde vare udsatte for Undertrykkelse af Holstenerne, n aar
disse toge D eel i B eslutningerne over S le sv ig s Anliggender.
E n saadan Betankelighed vil itfceit T vivl isar opstaae mcd
Hensyn til det danske S p ro g s Opretholdelse og P leie. Allerede
Reskriptet af 28de J a n u a r 1848 tilkjendegiver, at F o rfatn in g s
loven skulde indeholde passende Bestemmelser for at beskytte
faavel det danske som det tydske S p ro g i vedkommende D i
strikter af H ertngdom m et S le sv ig , hvilket og den i M edhold
as bemeldte Reskript nedsatte, men ved den Kongelige K undgjorelse af 4de A pril nastefter igjen ophavede Com m ission
havde ladet sig v are m agtpaaliggende. T il foranforte B estennnelscr horer natnrligviis frem for alt, at det danske
S p ro g beholder den Egenskab af R ets- og F orretningssprog,
som Reskript 14de M a i 1840 h ar hjem let det i de D istrik
ter, hvori det er Kirkesprog.
S a a heftig end et P a rtie i sin T id reiste sig mod dette
Reskript, og saa mange Vanskeligheder der end bleve gjorte
ved dets Gjennem forelse, saa er denne dog uden T vivl alt
for nogle A ar siden blevet fuldbragt. D m saalcdes foregaaede F o ran d rin g i den gamle T ilstand er og blevet al
mindelig erkjendt af M an g e, som noget i sig naturligt og
billigt, og af de ovrige, selv af dein, der vare fcctts ivrigste
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Modstandere, font gjort Gjerning, der ei stod til at ændre.
Det meest afgjorende Beviis paa denne Erkjendelse indehol
des deri, at den, af den saa kaldte slesvigholstcenske Landsforsamling vedtagne Forfatning endog udtrykkelig har stad
fæstet det danffe Sprog i de Berettigelser, det faaledes har
tilvnndct sig (Art. 24). Naar Etatsraad Schonw finder
Udtrykket „ist gewährleistet" stedende*), saa er det fordi han
urigtigen mener, at deri ffulde ligge en Antydning af et
Slags Naade. Men dette Udtryk bruges netop i de mo
derne tydffe Statsforfatninger, ligesom i den franske og bel
giske „est garantie", hvor enten en naturlig Frihed eller cit
tilværende Retstilstand skal faaledes bctrygges, at den end
ikke ad den sædvanlige Lovgivningsvei kan rokkes. Ligesom
dette ganffe svarer til Udtrykkets sædvanlige Betydning,
navnlig i Retssproget, er det og, af den Aarsag, pas
sende til den Brug, man, som foranfort, gjor af samme, at
det ikke er en ny Ret, som man vil skabe ved slige Gnmdlovbestemmclser, men en enten naturlig eller factiff begrundet
Ret, der ffal sættes under grundlovmæssig Beffjærmclse.
Og man bchover kun at gaae til den nærmest sorudgaaende
Artikel i fornævnte Actstykke for at see, hvor aldeles der mang
ler Grund til at lægge den Betydning i hiint Udtryk, som
Schonw har fundet deri. Det hedder nemlig der: „D ie
Freiheit der Presse, der Buchdruckcrei und des Buchhandels
ist g e w ä h r l e i s t e t " . Skjondt jeg, og det især for vor
egeit Skyld, ugjerne seer, at man gjor Slesvig-Holstenerne
Uret, saa er det dog ikke af dette Hensyn, at jeg har gjort
opmærksom paa hitit synderlige Misforstaaelse, men fordi
jeg i den nævnte Artikel i hiint iovrigt natnrligviis aldeles
ugyldige Aktstykke, som allerede bemærket, finder et afgjo
rende Beviis paa den Fasthed, som den ved Reffriptet af
1840 paabudne Forandring havde vundet. Man kan vist
ikke antage, at det blot er paa Grund af naturlig Billighed
at hun Bestemmelse er kommet derind, men det er aabenbart
• ) Dflpsk Tidsskrift 8 B . S . 48.
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skeet a f Klogskab og fordi In d h o ld e t alt havde faaet en
saadan M a g t, at det dog ei kunde gaae tilbage. N a a r
bemeldte hett anscete F o rfa tte r bem æ rker, at efter be
m eldte Artikel vilde S p ro g e t i de danske D istrikter vedblive
at v a re tydsk ved de R e tter, hvor Reskriptet a f 1840 ei
endnu var ivcrrksat, fordi vedkommende E m b ed sm an d ei til
strækkelig forstode D ansk, faa v a r der, saavidt vides, intet
saad an t T ilfa ld e tilbage. R eskriptet tillod ingenlunde, at de
d avarende E m b ed sm an d , der ei vare det danske S p r o g m æ g
tige nok, knude vedblive at benytte det tydske S p r o g faala n g e de vare i E m bed et; m en det bod, at B eretn in g
skulde g jores med H ensyn til dem a f vedkommende E m b ed s
m a n d , som ikke inden 1ste J a n u a r 1841 saae sig istand til
at efterkomme dets alm indelige B estem m else; og der er uden
T v iv l forlæ ngst fundet M id le r til at bortfjerne enhver H in 
d rin g . J e g kan iovrigt ikke bcrore disse F o rh o ld ilden at
henvende m ine L a n d sm a n d s O pm ærksom hed p a a den U ret
fæ rdighed, hvormed m an fra begge S id e r behandlede C h ri
stian den 8dcs Bestræ belser for at h avd e det danske S p r o g
i S le s v ig . J e g h a r allerede oven ( S . 138— 14 0) h avt
Leilighed til at anfore et m ærkeligt B cv iis p a a den varm e
O m h u for det danst'e S p r o g s Beskyttelse, hvorm ed h an i
beineldte Reskript indskrænkede et andet a f de slesvigske
S tæ n d e r g jo rt F o rsla g cm tydsk U nderviisning i de danske
S k o le r, saalcdcs som en M in o rite t a f kun to havde m eent
at det bllrde la m p e s, m edens 37 M edlem m er havde anbe
falet det i sin fulde U dstræ kning. M e n ogsaa med H ensyn
til den D eel af R eskriptet, som hjem lede det danske S p r o g s
Jn d fo re lse i N etspleien og F o rv altn in g e n , viste K ongen,
hvor v a rm t denne S a g laae ham p a a H jerte. D e t havde
v a re t mecft i sin O rd e n , om K ongen havde ladet de i 1840
sam m entræ d ende S lesvigske S tæ n d e r forelæ gge et Lovndkast
d esangaaende, g rundet p a a In d h o ld e t a f det A ndragende,
som de i 1838, dog kun med ringe Stem m eftcerhed, havde
indgivet. H ertil v a r der saa m eget m ere A nledning, som
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Reskriptet end ikke ganske holdt sig inden for A ndragendets
Grændser. D et var K ongens levende A ttraae efter nu ftrar
ved sin Tronbestigelse at fuldbyrde, hvad han la'nge havde
erkjendt for et Retfærdigheds K rav, der bragte ham til at
oversee disse Betænkeligheder. H ertil kom den B etrag tning ,
at S pæ ndingen mellem de forskjellige B efolkninger i S le s 
vig saaledes havde tiltaget i den T id, der var forlobet siden
Stæ nderforsam lingen for 1838, at det ikke var usandsynligt,
at Stemm efleerheden nu vilde vende sig til den modsatte
S id e, hvilket og senere viste sig. D enne B etrag tning vilde,
fra et andet S y n sp u n k t, have styrket de G runde, der
talte for at forelægge S a g e n i Skikkelse af et Lovudkast, og
det var let at forudsee, at K ongen, ved strar at skride ind
med cn endelig Afgjorelse, vilde paadrage sig Anke over
Tilsidesættelse af Loven 28de M a i 1831; men K ongens
V arm e for S a g e n gjorde, at han satte disse Hensyn tilside.
O m hau deri gjorde vel eller ilde, kunde vel omtvistes, og
jeg troer, at Frederik den Lte, hvis han havde oplevet S a 
gens Afgjorelse, vilde have valgt den niere regelmæssige
Frcm gangsm aade. Sikkert vilde der have været fort heftig
K lage, dersom der endog i en langt mindre betydende S a g
var afveget derfra her i D an m ark * ), hvorpaa der iovrigt
ikke haves Cycutpcl. Hvorledes m an end fra andre S id e r vil
domme om den af Christian den 8de ved denne Leilighed
tagne B eslutning, saa er den dog et umiskjendeligt V id n es
byrd om, hvor varm t S a g e n laae ham p aa H jerte. D enne
V arm e tabte sig heller ikke i den paafolgende T id. (5t blot
bleve de Paasknd, hvorved adskillige Em bedsm ænd sogte at
unddrage sig Reskriptets B ydende, tilbageviste eller ved hen* ) I de V ib o rg er S ta u d e r - T id e n d e for 1 8 3 6 , 2den Nakke, S . 1 0 2 4
og 1 0 2 6 findes nogle Y ttrin g er o f EtotS raod S c h o u w , der vidne
om den Skarphed, hvormed denne de donste S t a n d e r s hpit onseete
P r a fid e n t vilde hove A nordn in gen as 38de M a i 1831 § 5
overholdt.
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sigtsmæsstge Foranstaltninger tiliutetgjorte*), fa a at det,
trods at Modstand, blev sat igjennem, men ogsaa paa andre
Maadcr viste han sin alvorlige Omsorg for det danske
Sprogs Pleie i den dansktalende Deel af Slesvig. Saaledes
lod han ved Besættelsen as Præstekald i de danske Menig
heder det va*vc sig serrdetes magtpaaliggende, dertil at saae
Mænd, der talcde det danske Sprog fuldkomment reent.
Det var ham ikke nok, at Kandidaten havde det befalede
Beviis om den sornodne danske Sprogfærdighed, ci hellerat han var fodt i den dansktalende Deel af Slesvig. Han
valgte til slige Kald ikke let andre end dem, der enten vare
e.ranlincrede ved Kjobenhavns Universitet eller som paa an
den Maade havde givet ham personlig Forvisning om at de
tilgavns forstod c det danske Sprog**). Ogsaa blev i hans
Tid et særeget aldeles dansk Skolelærerseminarium grundlagt
i Slesvig, foruden at der alt i 1841 blev oprettet et faadaut i Veile Amt, hvorved Lciligheden til at besætte Skole
kaldene i det nordlige Slesvig mcd de ved danske Semi
narier oplærte Seminarister, hvilket dog allerede forud havde
været temmelig sædvanligt***), blev udvidet. Ogsaa var den
Forandring med den lærde Skole i Haderslev, at Underviisningen deri skulde gives paa dansk, hans Værk, nagtet
det Regulativ, hvori ntan finder denne Bestemmelse, forst
er blevet forsynet med formelig Approbation den 28de J a 
nuari 1848****), noget, som neppe til denne faa «beteilige
Tid var skeet, saasrcmt Sagen ikke allerede af den afdodc
Konge, paa en heller ikke sust meget beteilig Tid, og uagtet
den stærkeste Modstand, navnlig og af Stadens Borgerskab,

' ) See, t il

E r.,

Patent

23de Deebr.

1841, (der findes i ny Coll.

Tid. for 1842 S . 22).
• ' ) Her er ikke Tale om de Slesvigske Kald, der laae under det danfie
Cancellie; disses Befcrttclfe mcd danfie Candidater har altid vceret
Regelen.
' " ) See Viborger Stcrnder-Tidende for 1844 S . 470.
* ' " ) See ny

Coll.

Tid. No. 7.
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var bragt til et saadant Punkt, at der ikke var andet at
gjere.
Det er vistnok ikke lidet, hvad denne forevigede
Konge havde udrettet i hun Retning, og det staaer fast,
at der intet væsentligt var skeet for det danske Sprogs
Fremme i Slesvig forend i hans Regjering, og ikke mindre
vist er det, at han derfor kun hostede Utak (fee oven S .
221). Medens man, paa den ene Side, paa den hadefuldeste Maade fremstillede disse Handlinger fom grundede i
cn Stræben ester at omstode Slesvigs Retstilstand, vilde
det Partie, der havde drevet paa kraftige Foranstaltninger
til det danske Sprogs Ophjælpning i Slesvig, ikke erkjende,
at der var gjort noget, fordi ikke alt var gjort saa hurtig
og paa en saa hensynslos Maade som det havde attraaet.
Uden Tvivl ni aa alt, hvad der i Christian den 8des
Tid er skeet for det danske Sprog i Slesvig, nu fastholdes
ved den nye Forfatningslov, og ikke blot det, som endog
den ovennævnte Forsamling har fundet nodvendigt at ind
lemme i det Aktstykke, som den har villet gjore til Grund
lov for Hertngdommerne. Hertil knnde maaskee endnu foies
noget, der yderligere kunde sikkre de Menigheder, hvis K ir
kesprog er dansk, imod Præster, der ikke ere dette Sprog
mægtige i den Grad, som er fornoden, for at de uden Anstod og til Opbyggelse kunne deri forkynde Gnds O rd ;
noget, hvorfor der iovrigt ikke blot i Christian den 8des
Tid, men og i Frederik den 6tes, blev viist ganske anden
Omhit end i de ældre Tider, hvorfra adskillige forargelige
Exempler paa slige Præsters forkeerte Dansk ere opbevarede.
Det turde i foranforte Henseende give storst Betryggelse, at
de, der ansattes som Præster ved en saadan Menighed, (dog
med Undtagelse af dem, der allerede have cn lige Ansættelse),
skulde have aflagt homiletisk og catechetisk Prove i Dan
mark, nok helst ved Kjøbenhavns Universitet, uden at det
dog skulde være fornødent, at de der havde taget den
theoretiske Examen. Derhos turde det og tjene til yderli
gere Betryggelse, at der (hvad der og af den ovennævnte
Commission vilde have været bragt i Forflag) blev en
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sårskilt Biskop eller General-Superintendent for ovenncrvnte
Deel af Slesvig, derunder og de Menigheder indbefattcde,
der for Tiden hore under Ribe S tift eller Bispestolen for
Als og Wroe, hvilken da kunde gaae ind.
Etatsraad Schouw erindrer og ved den af ham ncrvnte
Artikel i den saa kaldte slesvig-holsteenske Statsgrnndlov, at
efter den skulde i de Distrikter, hvori Folkesproget er dansk,
men Kirke- og Skolesproget tydsk, dette unaturlige Forhold
for stedse vedblive. Denne Bemcrrkning er grundet, forsaavidt den hele hidtilværende Sprogtilstands Betryggelse inde
holdes i httit Artikels Ord. Men det turde have sine store
-Vanskeligheder i den Grundlov, som jeg holder for at der
bor indfores, at optage nogen Bestemmelse, der med Hensyn
til bemeldte Menigheder forandrer den ncrrvcrrende Tilstand.
Saalcrnge man blot bliver staaende ved et almindeligt Be
greb, finder man det vel klart som Solen, at hvor Folke
sproget er dansk, maa dette og vcrre Kirke- og Skolesprog,
men i de virkelige Tilstande er der Intet, der saa lige sva
rer til dette Begreb. Sporgsmaalet opstaaer ikke i de Byereller Egne, hvor saa godt som hele Befolkningens Omgangssprog er det danske, men der hvor Dansk og Tydsk tales
mellem hinanden. I saadanne Byer og Egne ere der Mange,
der omtrent lige hyppig og lige godt, eller out man vil lige
slet, tale begge Sprog, saa at det er vanskeligt at sige, om
de ere tyd ske eller danske. Paa dette blandede Sproggebeet,
hvori for Resten Blandingerne af Tydsk og Dansk kunne vcrre
as meget forskjelligt Slags, maa dog det af de to Sprog,
der er Kirkesprog, have udovct cu meget betydende Indflydelse.
Det er ingenlunde Tilfcrldet, som man efter de Klager, der
fores, let kunde forledes til at troe, at det tydske Sprog
endnu i vor Tid har indtrcrngt sig som Kirkesprog i nogen
dansk Menighed. Jeg troer ikke at man finder Spor til
en saadan Jndtrcrngen senere end i Midten af det syttende
Aarhundrede, da Superintendent Cl o z skal have indfort
tydsk Sprog i alle til Flettsborg Amt og Provstie horende
Kirker i Angeln, hvor der forhen skal vcrre prcrdiket Dansk,
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noget, hvormed det endda ikke faa ganske er i det Rene. Men
foruden at der vist allerede til den Tid, i hine Menigheder,
har varet en Deel tydsk eller halvtydsk Befolkning indblandet
i den danske Hovedstamme, kan det ikke feile, at det danske
Sprog, efter at det i 200 Aar eller längere Tid har varet
fortrangt fra Gudstjenesten, maa, om det end har vedlige
holdt sig hos den overveiende Deel af Almuen i daglig Tale,
dog vare blevet den fremmed i dets nogenlunde rene Skik
kelse, og hvor det gjeldcr om at udtrykke Forestillinger, der
ligge udenfor den laveste Kreds, faa at Pradiken og Sang
paa recnt Dansk vilde storstedeels vare spildt paa dem, me
dens dog de, der ikke ere ganske forsomte, maatte kunne
have Nytte af Gudstjenesten i det Sprog, hvori de have mod
taget Ncligionsnnderviisning og hvad der ellers er kommet til
dem af aandclig Dannelse, hvori de ere konfirmerede oz
niere eller mindre blevne bekjendte med Bibel, Psalmebog
in. v. Det er heller ikke usandsynligt, hvad der og ofte er
blevet bemarket, at det tydske Sprog i deslige Distrikter er
som Folge af den forbedrede Underviisning i den senere Tid
kommet mere og mere ind i Menighederne. Det maa vel
opvakke en smertelig Folelse i det danske Hjerte, at det
danske Sprog, der uagtet de uheldige Vilkaar, som det i
mange Slagtfolger har varet underkastet, dog har vedlige
holdt sin Tilvarelse, om citb i en raa Skikkelse og med et
meget fattigt Ordforraad, kan i Folge denne Tingenes Gang
staae Fare for der ganske at blive fortrangt. Men heraf
kan der dog ingenlunde hidledes nogen Berettigelse til at
paatrange deslige Menigheder det danske Sprog. Gt saadant Forsog kunde heller neppe gjennemfores, og maatte i
al Fald blive til stort Asbrak i det mindste for den narvarcnde Slagts aandelige Tarv. Det maatte i al Fald vare
Menigheden selv, der havde at raade over sit Kirkesprog
inert, foruden de mange andre Sporgsmaal, der krmde opstaae angaaende de forfkjellige Menighedslemmers Stemmeberettigelse, maatte dog vel den Deel af samme, der kun
forlangte at vedligeholde deri Tilstand, der engang er samme

hævdet, out bcit end bar bet minbre T a l, bæve berettiget til
at fordre, at bev vebligeholbes eit G udstjeneste, hvoraf ben
fan habe Opbyggelse. At fremkalde forelobige Afstemninger
herom i alle be M enigheder, hvori S p o rg sm a a l desangaaettbe fmtbc opstaae, bilde og fore til mangfoldige M is 
ligheder ; bct vilde neppe heller habe nogen Ubbtbelfc af ben
danske Gudstjeneste til F olge. D e r er desuden ikke bragt
noget for D ag en , som knnde give Form odning om, at der
i slige M enigheder hersker nogen A ttraae efter eit F o ra n 
dring i deres S p ro g . D e t er kmt i det nordligste S lesv ig ,
at der h ar bttst sig K jæ r lighed til det danske S p ro g , og det
er neppe nden for samme, at det h ar vedligeholdt sig i ctt
faabatt T ilstand, hvori dets Vedligeholdelse kunde fremme
Befolkningens aandelige Udvikling.
D et er ingenlunde m in M en in g , at der jo kan bære eit
og anden M enighed, hvori der kunde bære noget at gjore
til dansk Gudstjenestes F rem m e. S aaled es synes det, at
der i N ordslesvigs Kjobstæder er serget for lidet for den
store D eel as Befolkningen sammesteds, der er dansk, lige
som bel og Forholdene i enkelte Landsbym enigheder, hbor
der blot prædikes tydsk, turde tale for eit Afvexliug mellem
dansk og tydsk Gudstjeneste. O gsaa burde der overalt i de
E gne, hvori S pro gen e blande sig, bære sorget for dansk
Underbiisning ligesaavel som for tydsk. M en jeg indseer
ikke, hvorledes der for alle de Tilfælde, som kunne kræve
eit F oranstaltning af fcranfovte S la g s , kan gives faa faste
almindelige R egler, at de kunde egne sig til Optagelse i
G rundloven. Maaskee imidlertid M æ ud , der note fjende
Forholdene rundt omkring i Landet, kunne gjore belgrmtdede
Forstag til enkelte Bestemmelser af dette S l a g s , hvilke
bel rettest samledes nteb de oveuforestaaede i ett egen A n
ordning, som B ilag til G rundloven og nteb samme G y l
dighed som den. F orsaabidt S a g e n et kan ordnes ved ett
fast Bestemmelse i G rundloven, vil der kun ved enkelte legis
lative eller administrative F oranstaltninger kunne sorges ferat afhjælpe M ang lerne. N n kunde det vel, ester den A and,
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som for Oi'eblikket er herskende, synes, at der flet ikke er at
tamfe paa i Tiden at faae noget iværksat til Fordeel for
den danske ^Befolkning, som ikke havde bestemt Hjemmel t
Grundloven, men jeg antager ikke, at man bor gjore Reg
ning paa en vedvarende flet Stemning. Den heftige Mod
stand, der reifte sig i den Slesvigske Stænderforsamling
imod dansk Rctspleie og dansk Forvaltning i de danske D i
strikter, tnrde have havt sin Grund, decls i Sagens virke
lige praktiske Vanskeligheder, decls i den sædvanlige Wngstelse ved indgribende Forandringer i en gammel Tingenes
Orden, deels i den Besvær, en saadan Forandring vilde
medfore for de Embedsmænd og Advokater, som ei vare
ret inde i det danske Sprog, deels og i andre bckjendte
lokale Interesser og Indvirkninger. Men hertil kom for
nemmelig den virkelige eller foregivne Formodning, at S a
gen var sat i Gang af et Partie, der sogte at forvandle
Slesvig til en danfl' Provinds, og at den kun var en For
lober for stærkere Skridt i denne Retning. Hvis under den
nye Tingenes Orden en saadan Mistanke forsvinder, er det
ingenlunde umuligt, at Folkerepræsentationen bliver villig til
at fremme ogsaa dansk Underviisning og indromme det bil
lige Krav, en eller anden Menighed kan have paa at Guds
tjenesten i det mindste afvexlende bliver dansk. I den samme
Tid, hvori Bevægelsen begyndte i Hertngdommerne om en
fælles Forfatning, (som oven bemærket, kort efter at det
tydske Forbund var sluttet), blev det netop gjenncm denne
Bevægelses vigtigste literære Organ (Kieler Blätter), og as
ni af den fælles Forfatnings Forkjæmperc, Falck, udtalt,
hvor nnaturligt og ubilligt det var, at Retten pleiedes paa
tydsk i aldeles danske Distrikter. Og Falck har siden som
Deputeret og Præsident i Stænderne kraftig medvirket
for §3nst’ct om dansk Rctspleie, ligesom han og, selv esterat hans tidligere velvillige Stemning mod det Danske
af let forklarlige Aarsager, var blevet noget lnnknere,
stedse har reist sig, naar der var Nogen, som ei vilde erkjende den danske Nationalitet i Slesvig. Efter de sundere
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Begreber, som herskede inden fiendtlige Lidenskaber bemægtigcde sig Gemytterne, cintoges Anerkjendelsen af den danffe
Nationalitet i cn Deel af Slesvig paa ingen Maade at være
i Strid rned dettes Forhold til Holsteen. Denne samme
Anerkjendelse finder man og i de oven S . 140 anforte for
standige Uttringer af den Minoritet, der i de Slesvigske
Stænder for 1840 holdt paa Reskriptet af 14de M ai.
Det vides heller ikke, at der i Holsteen yttrede sig nogen
Besværing over dette Reskript. Man finder det tvcrtimod
lidtalt i de Holsteenffe Stænder, at der aldeles ikke deri indcholdtes nogen Grund til at antage, at Regjeringen begun
stigede Hertugdommernes Adskillelse*).
Grundloven bllrde saaledes, efter min Mening, sorge
for at betrygge det danffe Sprogs Opretholdelse og Pleie i
de Dele af Slesvig, hvori det er Kirkesprog (omtrent V3
af dets Jndvaanere), uden Tvivl og saa godt som de eneste
Distrikter, hvori det har vedligeholdt sig i cn nogenlunde
taalelig Skikkelse, og hvori Befolkningen ciffer det. Men
dette er vist og det Væsentligste, som Grundloven kan gjore
for det danffe Sprog; dog nægter jeg ikke, at der mulig i
selve Grundloven kunde gives særegne Bestemmelser til dets
Fremme i enkelte Distrikter, hvor Tydff er Kirkesprog, men
i hvilken Henseende jeg kun har kunnet angive visse almin
delige Grundsætninger, der ikke have en saadan Bestemthed,
at de kunne egne sig til Optagelse i en Grundlov. D eri
mod kan det ikke være anderledes, end at det tydffe Sprog
maa vedblive at være det almindelige Forretningssprog paa
de Steder, hvorfra Myndighed udoves over det hele Hertugdomme. Selv om Slesvig blev aldeles afsondret fra Hol
steen, vilde der dog, naar det ikke ligefrem ffal modtage de
Love og Indretninger, som man fra danff Side onffer,
men Slesvigerne selv ffulle have en Stemme over deres egne
Anliggender, ikke kunne blive Tale om at betage det tydffe
Sprog him Egenskab. Baade har det flere AarhundrederS
•) Ser I il Er. Holsteinische Stände-Zeitung für i 840 S . 87.
18
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Hævd for sig, og passer derhos bedst til den Hele mibvumtbe
Retstilstand, der, som forhen er crindrct, væsentlig er den
samme som i Holstcen, og, for en overveiende Deel, grundet
paa Love, der kun ere ttdkomtte paa Tydsk. I BefolkningsForholdene er der i det mindste heller ingen tilstrækkelig
Grtind til heri at gjore Forandring. Jeg skal ikke indlade
mig i en udforlig Sammenligning af de forskjcllige Maader,
hvorpaa vore Forfattere have opgivet Befolkningsforholdene,
og hvorved den danske Befolkning efterhaandeu er steget
mere og mere. Jeg skal blot i Almindelighed bctncrrke, at
Grunden til de forskjcllige Angivelser nden Tvivl ligger i
de blandede Sproggebeter, hvor man ikke har og, efter det
S . 269—270 Udviklede, ikke kunde have Tallet paa den dansk
talende og paa den tydsktalende Deel hver for sig. I den
senere Tid tage vore Forfattere den hele Befolkning i disse
blandede Distrikter til Indtægt for det Danske. Herved
lægge de fornemmelig de Angivelser til Grttitd, der sindes i
P a u l s e n s S k rift: Ueber Volkstümlichkeit und Staatsrecht
des Herzogthums Schleswigs, Kiel 1832 S . 3—4, men uden
at agte paa de indffrænkende Bestemmelser, hvormed denne
Forfatter, der vistnok ikke har forsomt at hævde Danskheden
alt hvad der tilkom samute, har opfort sine Tal. Saalcdcs
regner A l l e n Haderslevs, Apenrades og Tonderns Be
folkning til den danske, medens Paulseu vistnok rigtigt reg
ner disse Stæder til det blandede Sproggebeet, hvori hatt
iovrigt og har indstuttet Flensborg, der er ovcrveiende tydsk
(Antislesvigholsteenske Fragmenter 3 H. S . 89). Saafremt
man deler den Befolkning af 75,000, som P a u l s e n , ved
hvis Beregninger der iovrigt ikke turde være uden ubetyde
lige Berigtigelser at gjore, har tillagt de Distrikter, hvori
det danske, ttdett at være Kirkesprog, bruges som Omgangssprog cut cu al ene e l l e r ved S id e n af det tydske,
'i to lige Dele, og lægger de 37,500, som derefter vilde
falde paa det danske Sprog, til de 109,200, hvormed hatt
opforer Folkemængden i de Distrikter, hvori Dansk er K irkesprogct, saa bliver dette en Deel under Halvparten af den
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hele Befolkning af 330,000 fem han lag g er til G ru nd *).
N aturligviis er B landingsforholdet i de forstjelligc D istrik
ter ikke det samme, og det lod sig tanke, at der i det Hele
faldt et storre T a l paa den danske Befolkning. M en deels
er dette dog ikke givet, og efter det Ovenudviklede vilde en
sarlig Tcrlling af Danske og Tydske, fom og iovrigt vilde
verre lidet tilraadclig, end ikke kunne give nogen Sikkerhed,
da det med Hensyn til en stor D eel af Befolkningen vilde
bcroe paa dem, der bestyrede Taklingen til hvilken S id e den
skulde regnes.
D eels kan det ikke feile, at stjondt G ru n d 
stammen i den storste D eel af de omspurgte Distrikter uden
T vivl er dansk, og ent end maaskee den storre D eel endnu
hyppigere betjener sig af det danske end a f det tydske S p ro g
i det daglige Liv, saa m aa dog dette sidste S p ro g , der
i det mindste i to Aarhnndreder h ar verret Kirkesprog,
verre det, der lyeest bruges, hvor T alen s G jenstand ligger
udenfor den laveste Tankekreds, saa at det Danske, der
er blevet tilbage i slige E gne, er raat og fattigt, og at
det Tydske har O verhaand hos saa godt fom alle nogenlunde
D annede. Schonw anscer det for afgjort, at en stesvigsk
L anddag, hvis den fik lovgivende Indflydelse, vilde tilintetgjore alle danske Elem enter i S lesvig**), og dette er, vel
at manke, ikke sagt med Hensyn til en L anddag, sammensat
p aa den M aade, som de forrige Provindsialstcrnder, men deri
mod under F orndstrtning af, at S lesv ig fik en saa folkelig
F orfatn ing , som den D an m ark nu h ar faaet. J e g troer itu
vel ingenlunde, at den vilde faae den R etning, som S c h o n w
tiltroer den. D erim od tvivler jeg ikke p aa, at den af alle
K vaster vilde vare imod, at det tydste S p ro g tabte den
* ) A t L andets B efo lk n in g ester sidste Folkctcrlling er om trent 3 2 ,0 0 0
h eiere, er i foran forte H enseende a f ingen B etyd en hed, da der dog
in gen synderlig ForfTjel kan vcrre p aa T ilvcrrten i den tvdfke og
danffe B efolk n in g, saa at det vilde vcrre u n y ttig t at forsege en
ncermere O p ly sn in g ved Hjcrlp as de statistiske T a b eller.
M) 1, c . S . 4 8 8 — 4 8 9 .
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(Hgenskab, det mt i saa mange Aarhundreder har habt font
Sproget for alle almindelige Stats- og Negjerings-Organer,
medens jeg ikke troer, at den, naar ei yderligere Paastand
gjores, vilde have noget imod det danske Sprogs fuldkomne
Berettigelse i de reent danske Distrikter, hvilket jeg dog, som
man seer, finder ei at burde overlades Samme, mtn at burde
gjores til en fast Betingelse ved Grnndlcrggelsen af den nye For
fatning. Hvorledes vilde dct nu i al Fald forsvares, at paanode
Slesvig en saadan Forandring i dets egne Anliggender som der
attraaes ? hvorledes vilde dette bestaae med de Forestillinger,
hvorved man i den Tid, da man forst begyndte at arbcide
paa at trcrkke Slesvig ud af sin Forbindelse med Holstecn,
fogte at vinde Slesvigerne herfor, eller med den Selvstamdighed, egne Landdag og Administration, der blev dem til
sagt ved Proklamationen af 27de Marts 1848*), eller med
den Tale, der iovrigt ister i den forste Deel af 1848 blev
fort om Slesvigs Befrielse som Maalct for de danske Be
stræbelser**)???? Det synes dog heller ikke at vare Me-

* ) Det dobbelte Sprog,

som Proelamativnen

hjemler, angaaer fun

Rigsforsamlingen og Landdage», men ikke Negjering og Overdomstol.

Desuden blev det t ‘( hi in Tid forudsat, (see, til E r., B alg-

loven af 7de J u li 1848),

at Slesvigerne selv skulde have Stemme

over den nye Forfatning, der siulde indføres sammesteds.
**) H vis man vilde sammenstille de sorskjellige Udtalelser, som efterhaanden ere komne fra samme Presseorgan, angaacnde hvad der er at
gjøre med Hensyn t it

SleSvigS

ganske underlige Resultater.

Jeg

Forhold,

vilde

man

komme til

har netop tilfæ ldigviis Fædre

landet sor 1840 for mig, og der finder jeg i Ro. 267 en Artikel
med T it e l: B ø r

Slesvig tvinges t il en Forening med D anm ark?

Her lyner F orf. mod den „rænkefulde Ondskab", der har villet t i l 
lægge de Danske en saa „uretfærdig og siendtlig" Hensigt, og ytlrer
sig blandt andet saaledrs:
Frihedens Skyld, alvorlig

„Omendskjondt vi,

for

Enhedens og

ønske Foreningen af Slesvigs Stænder

forsamling med det egentlige Danmarks,

saa vilde det være vs en

Bedersthggeli'gbed, som ei i Rogen skulde finde en kraftigere Bekæmper
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uingeu, at det danske Sprog i faa Henseende skulde sertnvitge
det tyd ske, mot derintod at begge Sprog skulde bruges ogsaa
ved de almindelige S tats- og Regjerings Organer. Saaledes mener S c h o n w , at det vilde vcere aåbenbar Uret, cm
de danske Sager ved Overdomstolene fkttlde behandles paa
tud sk. Men der gives vist ingen almindelig Domstol i no
get Land med flere Sprog, der behandler Sagerne i et for
skelligt Sprog, eftersom de hidrore fra forsksellige Sprog
kredse. Om end Netspleien inden for disse retter sig efter
Folkesproget (hvilket dog, til (yv., ikke er Tilfaldet enten i
de til det franske Rige horende Provindser af Tydskland,
hvor i Revolutionstiden det franske Sprog blev indfort fem
offentligt, og fa avidt vides heller ikke i Belgien), faa blive
dog ved de overordnede Domstole Sagerne udelukkende be
handlede i et og samme Sprog, (yt Erempel have vi endog
i vor egen Hoiesteret med Hensyn til islandske Sager. I
disse maae endog, naar de indkomme for Hoiesteret, danske
Overstrttelser tilveiebringes og ligges til Grund. Dette er ikke
fornodent i Slesvig, hvor vedkommende Domstoles Med
lemmer maae have den til at lerse danske Akter fornodne
Sprogkundskab, og den Advokat, som ikke dertil er istand,
maa finde sig i ei at klinue bruges i Sager fra de danske D i 
strikter (cfr. det oven S . 267 Note, nervnte (5ancellipatent);
men til ogsaa at kunne behandle Sager i dansk Sprog fait
Fordringen ikke strakkes. Det er dog overalt nmuligt, i et
Land som Slesvig, at vane fri for at komme i idelige Retoog andre Forhold til dem, der hore til en anden Sprogkreds; og selv i de Sager, der indkomme for Overretten,
maa det idelig traeffe, at at P a rt er dansk, den anden tydsk;
i forste Instants er det naturligt, at Sproget i det Distrikt,
hvori Sagen forefalder, gsor Udslag, og det ikke blot for
Partens Skyld, men endnu mere med Hensyn til Vidner og
Thingmand, de i Sagernes Paadommelfe deeltagende Jndend i cS, om man, hvad der aldrig vil ffee, forfvgte paa, mod
Slesvigernes V illie, at forene deres Stænderforsamling med vor".
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vaanere, ja selv til ton hele Befolknnlg, der ikke fan have
den i flere Henseender onskelige Interesse for Retspleien, naar
den soregaaer i et den stemmed Sprog. Ved Overdom
stolene kan det derimod ei i saa Henseende vare as Vigtig
hed, hvor Sagen i forste Instants er paakjendt. V il man
gjennemfore den Fordring, at ten Danske skal have alt hvad
han haver at rette sig efter paa Dansk og den tydske paa
Tydsk, saa ligger deri Spiren til den nsalige Deling, og selv
derved kom man ei til Maalet, saalange man ei kan forflytte
eller udrydde een af de forskjcllige Befolkninger. Slesvi
gerne ere iovrigt ingenlunde, som Mange synes at troe, i
cn ganske eneste S tillin g ; i andre Grandselande ere For
holdene de samme, og i Almindelighed er der end ikke sor
get faci meget for de Kredse, hvis Sprog ei er det, der er
blevet Regjeringssprog, som det nu er Tilfaldet i Slesvig.
Som bemarket er det fornemmelig med Hensyn til,
hvad der vedkommer det danff'e Sprogs Pleie, at der kunde
vare Anledning til ved Grundlovsbestemmelser at sikkre Sles
vigerne mod Holstenernes Overvagt. Hvad andre Forhold
angaaer, turde der ikke let vare nogen sarlig Grund til at
frygte for et Sammenstod mellem begge Hertugdommers
Interesser. I enkelte Tilfalde kan faadant naturligviis
finde Sted, men det kan ogsaa hande mellem forskjellige
Dele i samme Hertugdonnne, ligesom det heller ikke er
mindre muligt t Danmark, og Haabet om en billig Udjevning maa isar beroe paa den Deel af Repräsentationen,
der staaer udenfor de stridige Interesser, eller dog ikke er
saa stärkt berort af disse, at der ei kan ventes en upartisk
Afgjorelse. Dette fan vistnok staae feil, men det horer til den
Ufuldkommenhed, hvorfor ingen Statsindretning, og navnlig
den konstitutionelle, kan blive fri.
At en Lovbestemmelse
eller Foranstaltning, der finite vare onskelig for et Hertug
domme, ikke er det for det andet, kan i sig selv ikke med
fore nogen Betankelighed ved at lade cn falles Landdag
faae Afgjorelsen, da det ene ikke i Almindelighed vil have
Anledning til at trade i Veieu for en saadan saregen Lov
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(cfr. olvit S . 238). D ersom der imidlertid skulde verre
nogen F ry g t for Sam m enstod mellem Slesvigske og H olstecnske In te re sse r, hvori S le sv ig vilde være itdsat for, at
komme til at lide ved Holsteens O vervæ gt, har jeg tænkt
mig nogle Bestemmelser, der knnde tjene til Betryggelse
herimod, a f hvilke nogle iovrigt tillige vilde vedkomme den
F o rfatn in g , som de skulde have fælles mcd D an m ark . F o r
det sorstc vilde det være gjorligt, at der mcd Hensyn til
hvert Hertngdom m e for sig bestemmes det F orhold, hvori
det skal bidrage til de Udgifter, der ere fælles, deels for
hele S ta te n , deels for begge Hertngdom m erne. D ette
vilde, foruden den Sikkerhed det skulde give mod frem ti
dig V ilkaarlighed, medfore cn Lettelse for S lesv ig , navnlig
hvis Befolkningsforholdene lægges til G ritnd, da Jo rd e bogsindtægterne i S lesv ig endog have været betydelig hoiere
end i Holfteeu, og de direete S k atter langt fra ikke ere saa
meget ringere som de i F orhold til Folkemængden (olntrent
som 3 : 4 ) skulde væ re; hvad de indirecte Afgifter angaaer,
hvoraf den vigtigste, T olden, end ikke kan afsondres, da
kan der ei være T ale om anden Lighed end den, som inde
holdes i at Lovene derom ere de samme. I o v rig t karl der
være adskilligt, der kan tale for nogle Lempni'nger i ovenmeldte F orhold, blandt andet de tildeels oven S . 214— 215
omtalte historiske G runde til Beskatningsnligheden. D o g , herer ikke saa meget T ale om, hvorledes Forholdet skulde misættes, som at der sættes et bestemt. P a a lige M aad c knude
det F o rh o ld , hvori S ta te n s almindelige M idler m aatte være
at anvende til A nstalter, der vare til Nytte for de enkelte
S tatsd ele, være at bestemme særlig for hvert Hertngdom m e,
hvilket F orh old m aatte svare til det, hvori de havde at bi
drage til de fælles Udgifter. Frem deles turde der være
G ru nd til, at S le sv ig , saavel p aa den almindelige R ig sfo r
sam ling som p aa den fælles Landdag, havde samme A n tal
Repræsentanter som Holsteen, uagtet dette sidstes Folke
mængde, som foraufert, betydelig overstiger det forstes.
Endelig lod det sig maaffee bestemme, at n aar der under cn
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stor M eningsulighed mellem begge H ertugdom rners L anddagsm an d blev fra det E nes S id e med et vist S tem m ean 
tal gjort F orflag om, at den Lov eller F oran staltnin g, hvori
mod Fleerheden i det andet Hertugdom m e var stemt, dog
m aatte indfores i det forste, uden at dette fra den anden
S id e blev indrom met, saa m aatte der finde en itio in p ar
tes S te d , saa at hvert H ertngdonnncs M a n d stemte for sig
selv, og det, de ved Stemm efleerhed befluttede, altsaa blev
gjeldende for det vedkommende H ertngdom nie, forudsat, at
K ronen dertil giver det fornodne Sam tykke, som der vel i
enkelte T ilfalde kunde blive G ru nd til at n agte. D e r kunde
vist ogsaa vare adflilligt at indvende imod en saadan
Bestemmelse, men der turde dog i det omhandlede Hensyn
vcrre overveiende G rund for samme, og, skjondt det var for
S le sv ig s S k y ld , den skulde attraacs, saa m aatte den dog
nodvendigviks vare gjensidig for begge Hertngdom m erne.
I Henhold til det S id e 250— 251 Anforte, skal jeg et
gaae ind p aa de m ange flere S p o rg sm a a l, der ville reise
sig, n aar den nye S tatsb y g n in g stal opfores p aa den af
mig betegnede G rundvold. E i heller skal jeg befatte mig
med nogen Undersogelse om hvad der kunde vare at gjore,
hvis det glipper med mine to F orudsatninger, den ene, at
Holsteen kan holdes enten aldeles udenfor det tydske F o r
bund, eller dog udenfor det paatankte nye snavrere F o rb u n d ,
der vilde ophave de enkelte F orbundslandes Selvstandighed,
og den anden, at den danske S ta ts vedvarende S am m en 
hold i dens nuvarende O m fang kan sikkres ved en anerkjendt
falles Arvefolge. J e g h ar, cut jeg ikke feiler, klarlig godt
g jo rt, at dette er den eneste N etfardighed og sund Politik til
fredsstillende O p losn ing af de S p o rg sm a a le , der have reist sig
om det danske M onarkies fremtidige S am m cn h an g , men, hvis
det desuagtet ei kan gjores gjeldende, saa kan jeg naturligviis ei have anden M enin g, end at D an m ark , i dette ulyk
kelige T ilfald e, m aa soge at redde, hvad reddes kan, og,
efter hvad jeg har udviklet, er det klart, at jeg m aatte fore-
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trække Forbindelsen med et i Lovgivningen og F o rv a lt
ningen af sine indre Anliggender selvstændigt S le sv ig for
et i D an m ark indlemmet Stykke af fannne. Forudsat, at
en, efter Holsteens AdskillelH, af D an m ark og S lesv ig sam
mensat S t a t i T idens Længde kan bestaae, var det tænke
ligt, at S lesvigerne efterhaandeu vilde slutte sig nærmere til
dansk Lovgivning og danske F orv altning sfo rm er, og at saaledes maaskee en fuldkommen Statseenhed omsider knude
opnaaes. D erim od vilde det, efter m in O verbcviisning, fm i
verre at forspilde al Udsigt hertil, hvis m an forsogte at sætte
S lesvigerne i et saadant Forhold til D an m ark , at ikke deres
eget Bedste og den Erkjendclse deraf, som i Tiden m aatte
udvikle sig, fik at raade i hvad der vedkom deres indre
Retstilstand og F orv altning , men at alt blev afhængigt
a f en R igsforsam ling, hvori de stedse vilde ndgjore en
M inoritet.
I hele m in llndersogelse h ar jeg ikke taget Hensyn til
den brodefulde M aad e, hvorpaa H ertugdonnncrne have sogt
at gjore P aastande, der for en stor D eel endog manglede
ethvert R ettens S k in , gjeldende imod deres Landsherre. D e r
ere vistnok flere Personligheder, paa hvilke der hviler en stor
S ky ld for det Skrækkelige, der foregik, men det ligger alde
les ildenfor mit -E m n e, hvilke Forholdsregler der kunde
verre at tage »ned Hensyn til disse Enkelte. D erim od vil
hverken dm sande Retfærdighed, eller Statsklogskab, tilstede
at lade O pstandens B rode gaae ud over H ertngdonnnerncs
Beboere i deres Heelhcd. E n af vore dybeste og ædleste
Tænkere h ar nylig, idet han med stor sædelig og religiös
A lvor h ar afsagt sin D o m over en Adfærd, der paa en
hoist indgribende M aad e h ar styrket den revolntionaire B e 
vægelse, udtalt, hvorledes selv den M a n d , der havde g jo rt
sig skyldig i denne Adfærd, skjondt m af S lc sv ig s incest
anseete Geistlige, dog ikke h ar været i S andhed fri, men at
han a f Begivenhedernes S tro m har ladet sig henrive til cm*
sidige Forestillinger, hvorved det rette Pligtbegreb var blevet
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forvansket*). S aa megen Sandhed der end er i denne
Betragtning, saa kan den dog knn i en vis Grad gjelde til
Undffyldningfor det Forhold, som Forfatteren
havde at
bedomme, og den er vist heller ikke anbragt i en videre
gaaende Hensigt.
Men den maa paa en ganffe anden
Maadc komme den store Fleerhed tilgode, der har fnlgt
Strommen.
Her gjelder fnldkonnncnt, hvad hansiger, at
Menneskene ofte erc bedre end de Aander, af hvilke de dri
ves, og at dette i vor Tid, der er saa fnld af Blandvark
og Forvirring, maa finde mangfoldig Anvendelse. Man
maa leegge saa meget mere Bægt paa denne vistnok vclgrundcde Bennrrknkng, som de vildfarende Forestillinger, der
her i Landet cre blevne forplantede, have i hoi Grad bidra
get til at give de Vildfarelser i omvendt Retning, der be
herskede Gemytterne i Hertngdommerne, Nerring og Styrke.
Ester alt hvad jeg har udviklet om Misforståelsernes og
Misstemningens Oprindelse og successive Fremgang, kan
man gjore sig Haab om, at de lade sig overvinde ved suldstamdig Opklaring af Forholdenes og de gjcnsidige Bcrettigelsers rette Beskaffenhed og ved disses Ordning paa en
Maade, der fra begge Sider sikkrcr mod Overgreb og forer
til den Erkjendelse, at der er et falles Vel, der kraver fa l
les Medvirkning.
Jovrigt vil det vare af Vigtighed, hvorvidt der i Hertngdommerne vil vise sig nogen Beredvillighed til at gaae
ind paa forsonende Forholdsregler, naar Udsigt dertil frem
byder sig. Den yderlige Haardnakkenhed, hvormed man i
Slesvig under den mivarende Stilstandstid har ffetaet imod
en Bestyrelse, der er gaaet frem med alt muligt Maadehold, er vistnok ikke skikket til at styrke Haab et om en faadan Beredvillighed. Men det maa dog, naar man deraf
vil uddrage Slutninger, erindres, at Stilstanden og den
forelebig vedtagne Fredsbasis er bygget paa Slesvigs Ad*) See Sendschreiben an den Herrn Oberconsistorialrath Nielsen yon
D r. H. Martensen, iscrrdelxshed S . 27 til Enden.
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skillelse fra Holsteen, og at den dertil givne Udsigt fint
yderligere har opblusset dereS Lidenskab, der i denne Ad
skillelse saae den ft erste Ulykke og den aabenbareste Uret,
i hvilken Lidenskab de ikke have formaaet at see en bedre Vei
end den, ved en saadan haardnakket Modstand, at bringe
vedkommende Magter til at opgive hitn Tanke. S aa me
get man end maa fordomme denne hele Adfærd, faa finder
jeg dog ikke deri noget, der knnde bringe mig til at fortvivle
om Muligheden as at gjennemsore den Tingenes Orden,
hvori jeg alene kan vine Frelse for mit Fædreland. Man
kan vistnok under nærværende Tids oprorte og vaklende T il
stande ikke gjore sig noget fast Haab om, at Fornuft og
Retfærdighed vil sinde Anerkjcndclse; men maaskee de dog
ville finde en mægtig Undcrftottelse i de bittre Erfaringer man
har gjort om Folgerne as at overlade sig til blinde Lidenskaber.
Der vil iovrigt, hvis Fred maatte sluttes paa en saa
dan Grundvold, som jeg hat betegnet, blive en Tid, hvori
hverken den fælles Forfatning for hele Monarkiet eller den
særlige for Hertugdommerne endnu er til. Medens i denne
Tid Forsatningsværket forberedes, maa natnrligviis Kronen
nmiddelbart styre Hertngdommerne, men dette bor skee i den
Aand, der skal gaae igjenncm Forfatningen, og saavidt mu
ligt under Former, der nærme sig de forfatningsmæssige.
Det turde være hensigtsmæssigt, at der blev sammenkaldt
raadgivendc Provindsialstænder, dog vel grundede paa nye
Valg og det efter et andet Valgsystem, end det as 15de Mat
1834, hvilket dog ikke burde være det i Loven as 7de I t t l i
1848, eller det af 16de Juni 1849 hjemlede. Det vil for
en ftor Deel beroe paa Hertngdommerne selv, om dett Tid,
hvori de saaledcs ingen sorsatningsmæssig Betryggelse vilde
have, skal blive længere eller kortere. Men dette maatte
netop kunne tjene til at tilbageholde overdrevne Fordringer,
medens det et fait formodes, at Regjeringen ved at nægte
det Billige vilde forlænge en uhyggelig og vaklende T il
stand, Hvis det blev muligt, i hiin Mellemtid at bortsjerne
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Hindringerne for et feeiles Toldsystem, oilde det verre et
stort Gode.
Et Mmne er der, fem jeg endnu er pligtig nærmere at belyse,
nemlig Statsbyrdernes Fordeling mellem de forskjellige Statsdele. Det er fra en dobbelt Side jeg har at forklare mig herom,
nernlig deels for at fremstille det rette Forhold, deels med Hensyn
til de mangfoldige Klager, der baade der og her ere forte over
egen nbillig Tilsidestrttelfe og den anden Parts nbillige Begunstigelse. Jeg ffal dog ingertlnnde gaae faa udforlig ind herpaa,
som jeg knndc onske, og hvortil mine mangeaarige Iagttagelser
og Overtænkning af de herhenhorende Forhold vilde sætte
mig istand. Jeg har allerede forhen, saavel i dette Skrift,
som ved andre Lciligheder, udtalt, at de Forandringer i Skattelovgivningen, som ere forcgaaedc i dette Aarhnndrede, have
bragt Danmarks og Hertugdommernes Bidrag til Statsud
gifterne i et aldeles billigt Forhold til hinanden. For at
oplyse dette, behover jeg ikke stort andet end at henvise til
de den Slesvigske Stænderforsamling for 1846 forelagte,
med stor Klarhed og Noiagtighed affattede Oplysninger i
Anledning af disse Stænders i 1844 indgivne Petition angaaende en Adskillelse af Danmarks og Hertugdommernes
Fmantstr*). Det er der udviklet, at, naar man fammenlægger Skatter og Afgifter med Domaineafgifterne for Dan
mark paa den ene og for begge Hertugdommerne paa den
anden Side efter Ansættelsen i Normalreglcmentet og for
deler dette paa Befolkningerne efter Folketællingen i 1840,
stia bliver Belobet i Danmark omtrent 5r7ff og i Hertugdommerne 6j2d pr. Hoved, men at Forholdet derimod kun
bliver omtrent 6a8fftil 6#Tff, naar man i stedetfor Normalreglementet lægger Middeltallet til Grund af det Udbytte, fom
Indtægterne i Overeensstemmelse med de kundgjorte Negnfkabsoverfigter virkelig have udgjort i Aarene 1841—1844
i Forbindelse med det, hvortil stimme i Budgetterne for
* ) Schleswigsche Etände-Zeitung fü r J846.
514— 548,

Erstes Beil.igenhest 6 ,
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1845 og 1816 cre anslaaede, i hvilke famtligc feje Aar disse
for Danmark i eu hoiere Grad end for Hertngdommerne
habe oversteget de i Normalreglementet beregnede «summer.
Derhos er det oplyst, at naar Dornaineindtægterne (hvilke
cre meget hoiere i Hertngdommerne end i Danmark) bort
kastes, og alene Skatter og Afgifter beregnes (hvorunder
dog adskillige af Domaineafgifterne exe indberegnede, fordi
de tra'de i Stedet for Skatter), faa bliver Forholdet om
vendt, idet der da falder i Danmark omtrent 1^ Rbd. mere
paa hvert Hoved end i Hertngdommerne.
Nn forholder det sig vel, fom i dette Aktstykke udviklet,
at de Jordebogs- eller Forpagtningsafgifter, der paa Domainerne svares til Staten som Vier, ikke i Forhold til de
Ndende have eit anden Natur end cm de fvaredes til eu
privat Vier, og saaledes ikke cre at henfore til Skattebyrder,
hvilket og er anvendeligt paa Indtægtenaf de Kongelige
Skove o. s. v. Dg faa er det sammesteds bemærket, at der
i Danmark, navnlig i Aarene 1769— 1774, ere solgte meget
betydelige Domainegodfer, hvorfor Kjobefmnmetne stentedecks ere forbrugte til de fælles Udgifter, og eu Deel endnu
er tilbage fom Penge-Aetiver, der ligeledes beregnes hele
Staten tilgode, og endelig, at mange Indtægter, fem ere
henlagte til forskjellige Statsinstituter, saasom Universitetet,
Cornrnnnitetet, Soroe Akademie, de lærde Skoler, hidrore
fra Statseiendomme, som ere dem overladte. A lt dette er
vist af ikke liden Vigtighed. Men jeg sknlde dog troe, at
man, naar ellers eu billig Udjevning kan erholdes, ikke borudskyde hine Indtægter af Beregningen. Det er dog Her
tngdommerne som eu Heelhed, hvorfra de Indtægter komme,
fem de betydelige Statseiendomme sammesteds kaste af sig,
ligesom det heller ikke kan nægtes, at derved afgaaer noget
af den frugtbringende Formne, fom ellers vilde have været
i Judvaauerncs Hænder. Det vilde, faa forekommer det
mig, endog være stedende for den danske Nationalfolelse, om
Hertngdommerne med betydelig storre Domaineindtægter
skulde tilveiebringe forholdsmæssig ligefaa meget ved Skatter
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font Danmark, og altsaa Kongeriget have stvrre Nytte af
dem end de af det. Dette vilde ufeilbar narre deels cn bit
ter deels cn overmodig Folelsc, hvortil man for alting maa
soge at fjerne enhver grundet Anledning. Hvad de Statsciendonune i Danmark angaaer, der ere solgte for lange
Tider siden, saa kan der neppe, forsaavidt Kjobesnmmen er
forbrugt, nu dertil tages Hensyn; thi der kan dog ci varre
Tale om nogen Udjevning for hvad der i en larngst forsvun
den Periode, (hvor endog Monarkiets Bestanddele ikke vare
de samme som nu) maatte va're ndredct forholdsmarssigt
mere af den ene Statsdeel end af den anden, ligesom man
da og vilde soge, vel og finde, meget, der kunde komme til
Modregning. Derimod er det klart, at Renterne af de
Obligationer for en Deel af Kjobcsummerne, der endnu ere
i Behold, kunne henregnes til Danmarks Domaineindtcrgter;
men det er cn ikke meget betydelig Gjenstand, og maaskee cn
slig Paastand ved sine Conseqventser kunde lede til Vidtloftigheder, som man heller maatte undgaae. Hvad de til
flere offentlige Stiftelser af Kronen skjenkede Jorder, Tien
der m. m. angaaer, da femme disse Stiftelser jo ikke den
hele Stat tilgode; de knude saalcdes blot vcrre at tage i
Betragtning, forsaavidt saadanne Indretninger i Hertugdommerne underholdes af Statskassen. Men jeg tor ikke sige,
om det, der af Statsmidler er gjort og gjores for offent
lige Indretninger, skulde vcrre forholdsmcrssig niere i Hcrtngdommerne end i Danmark; navnlig maa der med Hen
syn ti! det betydelige aarlige Bidrag, der gives til det Kieler
Universitet, bemcrrkes, at den danske Regjering, ved de Overccnskomster, hvorved Danmark erhvervede den Gottorfske
Andeel af Holstecn, har forpligtet sig til dets Vedligehol
delse. Jovrigt have Indtægterne i de to Aar, hvori de i
ovenncrvntc de Slesvigske Stcrnder forelagte Oplysninger
kun ere beregnede efter Budgctanscrttclserne, i Folge de
senere kundgjorte Regnskabs-Oversigter i en betydelig storre
Grad oversteget Budgettet i Danmark end i Hcrtngdommerne. Paa den anden Side har Befolkningen ogsaa, efter
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hvad Folketællingen for 1845 udviser, faa et n t noget ftort c
Tilver.rt i h un t end i disse*), hvilken dog ingenlunde svarer
til den S tig e n , der h ar sundet S te d i Jndtergtcrne. B egge
D ele tyde iovrigt p aa, at D an m ark i de senere A ar er gaaet
mere frem end H ertugdounncrnc, hvilket yderligere fremlyser,
n aar m an gaacr ind i de enkelte P oster, hvori Jndtergtcrne
have faaet betydelig Forogelse.
A f sterre V igtighed i Henseende til det O m jpnrgte er
det, at en D eel af de Toldiudtergter, der falde i H crtngdom merne, i Virkeligheden udredes af D an m ark s Jn d v aan ere,
nemlig Jndforselstolden af de V a re r, der, font fortoldede i
Hertugdom m erne, indgaae i D an m ark frit, eller, hvad visse
V are r angaacr, mod cu D iffercntialtold, og Udforselstolden
af Heste, Qvaeg og andre P rodukter, der, efter forst at vcrre
indkomne fra D an m ark , fornemmelig J y lla n d , igfen ndgaae fra Hertngdoutm ernc og der fortoldes**). Belobet af
de Toldafgifter, der cre i et af disse Tilfcrlde, vil ikke med
nogen Sikkerhed kunne udfindes; nten ganske uden B etyd
ning er det ikke***).
D et kunde synes, at, n aar Ind tæ gtern e af S tatseien dommerne beregnes de forsksellige S tatsd ele tilgode, hvori disse
* ) S e e det Statistiske Tabelværk 10 B in d S . X X V I —X X V I I .
**) S e e Schleöwigsche S t ä n d e - Z e j t u n g 1. c . S . 5 3 8 .
• • * ) I ct fer ikke lcenge siden i F lensborg a f en C. H a n s e n j u n i o r
udgivet S k r i f t : A n das B e l l der H erzogthüm cr in B etreff der
angeblichen Nebervortheilung v en S e i t e n D ä n e m a r k s, ere de forsijellige P ester af Teld, der, stjondt de gaae ind i de S lc S v ig - H o lst een ske In tr a d e r , deg bæres a f D an m ar k , beregnede til ialt 9 0 , 0 0 0
Rbd. M e n alle Anscettelferne ere gjorte paa S l u m p , eg derhos
har F or f. egsaa deri indbefattet Tolden a f de raae S to ffe r , der
a n ia g e s at være anvendte til de Fabricata, der fra H ertug dom 
merne indfores til D a n m a r k , hvilket er nbefoiet, da Forholdet i
saa Henseende er aldeles gjensidigt, og det, om end H ertug døm 
merne hidtil heri have havt O v e r v æ g t, er uvist, om ikke Forholdet
kan forandre sig. D e t hele S k r if t vidner iøvrigt hverken em
Npartiffhed eller em synderlig Skjon som hed.
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ere beliggende, faa burde ogfaa O resnnds og S trom tolden,
der nstridig ndgjer en særegen Herlighed for
D an m ark , reg
nes p aa dettes P a r t, medens K analtolden, der i F orh old
dertil er en Ubetydelighed, igjjen blev regnet H ertugdom m crnc
tilgode; og efter en faadan B eregning vilde det B id ra g ,
disse yde til de fælles Udgifter, falde ikke lidet ned under
det, der udredes af D an m ark . J e g antager im idlertid, hvad
jeg og tidligere h ar udtalt, at der herom ikke bor gjores
videre P aastan d fra dansk S id e , end at H ertugdonnncrne
da og maac flaac en S tre g over alt, hvad der fra deres
S id e er anfort eller m aattc kunne anfores om en Ulighed,
begrundet derved, at en stor D eel af S tatsin d tæ g tern e næ rmest kommer D an m ark og navnlig Hovedstaden tilgode*).
D et kan ikke nægtes, at Kjobcnhavn for en ftor D eel h ar
fin N æ ring og Velstand fra dens Egenskab som R esidents
stad og R egjeringens S æ de og fra de betydelige hele S ta te n
vedkommende In d retn in g e r, som findes sammesteds, og at
K jobcnhavn atter bidrager mere til at frugtbargjore E rhvervkilderne i D an m ark end i H ertugdom m erne. N a a r
det derimod er anfort, at Hertugdom m erne have et ligesaa
godt M arked for deres Frem bringelser i H am borg, font
D an m ark , dog fornemmelig kun den K jobenhavn nærmeste
D eel a f samme, h ar i denne Hovedstad, faa kan hint F o rdeel, som Hertugdom m erne st'ylde deres naturlige B eliggen
hed, neppe ved denne Leilighcd komme i B etrag tning mod
den, font D an m ark , sam menlignet med Hertngdom m erne, h ar
af K jobcnhavn, ligesom der i al F ald ikke deri indeholdes noget,
der svarer til de Fordele, selve K jobcnhavn h ar af de eiendommeligc F orhold, der ved S ta te n s In d retn in g e r ere komne
den tilgode. M en V æ rdien af alle hine Fordele lader sig paa
ingen, nogenlunde sikker, M aade beregne, hvorimod den kan
udm ales p aa forskjcllig M aad e efter forskellige O tisker og
S y n sm a ad e r, incllcm hvilke det ikke er m uligt med nogen
*) S e e

Tidsffrist for Litieratur og Critik 7 B . S . 463 - 4 6 4 og
Vibyrgrr Stcendertidende for 18 44 €>. 6 8 3 — 6 8 4.
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Sikkerhed at domme. D e t vil derfor, efter m in O verbeviisning, baade være det værdigste og det for hele D an m ark s
tilkommende F orhold til H ertugdom m erne gavnligste at afffjærc de uendelige og fortrædelige Tvistigheder, som flige
B eregninger vilde fremkalde ved at opstille et V ederlag, som
ikke kan vrages. J o v rig t kan m an, ved at indlede O ver
vejelserne over det gjensidige D idragsforhold, iagttage den
V arsom hed, ei stray ubetinget at gjore hiin Jndrom m else,
men kun give Udsigt dertil under Forudsæ tning af, at der
iovrigt kan tilveiebringes en billig med alle S tatsd e le s T arv
stemmende Afgsorelsc.
Hvad den endnu tilbageværende vestindiske Colonie angaaer samt B ilandene, jaa ville de In d tæ g te r, S tatskassen
deraf kan have, neppe give S to f til nogen Tvist, især n aar
de vestindiske O bligationer og de overtagne vestindifle E iendonnne henfores til de almindelige S tatsactiv er. M en
da de forffjellige S tatsd ele have havt, vel og fremdeles
kunne have lige A dgang til at drage Nytte af hine Besid
delser, turde der heller ikke være billig G ru nd for H ertugdommerne til at forlange Fritagelse for Udgifterne, om det
m aatte befrygtes, at disse vilde overstige In d tæ g tern e.
A f noget storre V igtighed er det S p o rg sm a a l, om
Overskuddet af Lauenborg fkulde gaae ind i den fælles
S tatskasse eller i den særegne for D an m ark . Efter M a a den, hvorpaa dette H ertugdom m e er erhvervet af D an m ark s
Konge, og da det uden Hensyn til alle T vivl, der ere reiste
om Arvefolgen i de to andre Hertngdom m er, stedse m aatte
blive ved D an m ark s K rone, vil der ikke m angle G rund for
en P aastand om at dets O verffud ffulde udelukkende bereg
nes R iget tilgode. A t det, ligesom Holsteen, er et tydff F o r
bundsland, kan i den Henseende ikke komme i B etrag tning .
Im id lertid h ar jeg blot for Fuldstændigheds S kyld villet
berore hihit S p o rg sm a a l, uden at indlade mig p aaf hvad
der videre kunde være at sige for eller imod.
N a a r jeg gaaer ud fra den F orudsæ tning, at Folke
mængden bor være den Hovedregel, hvorefter B id ra g sp lig 
is
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tighcdcu skal fordeles, faa har dette ci alene Hjemmel t den
Kgl. Proclamation af 27dc Marts 1848, men den er uden
Tvivl og den eneste, der kan bestaae med Forholdets Na
tur. Det er iugeuluude min Mening, at hele Beskatningen
i en Stat skal rette sig efter Folkenmngden, men her, hvor
der er Sporgsmaal om en Fordeling mellem Statsdele, der
hidtil have havt forskellige Skattelove, og hvor der desuden
ingen meget kjendelig Forskjcl er i de Krcrfter, der skulle
beere Beskatningen, kan man ikke komme til et andet Re
sultat. Det er oven S . 285—286 bemeerket, hvorledes det
end ikke fra Danmarks Side burde onskes at gjore den
Synspunkt gjeldende, at Hertugdommerne skulde svare et
hoiere Bidrag paa Grund af deres formeeutlig storre Vclstandskilder. Men det er og uvist, hvorvidt det strcrkker
sig med denne forudsatte storre Velstand, og i al Fald vilde
det ikke lade sig bringe til den Klarhed, som vilde vcrre
fornoden, naar Skattefordeliugen derpaa skulde bygges.
Nogle Forfattere, der have forudsat, at den forskjcllige Na
tionalformue ffuldc lcrgges til Grund for Beskatningsfor
holdene, have som Beviis for, at den i Hertugdommerne ffal
vcrre storre, paaberaabt sig de Tarationer, der ligge til
Grund for Bankheftelserne, 317 Millioner i Danmark og
234 Millioner for Hertugdommerne, altsaa et Forhold af
omtrent 57£ Procent mod 42Z, istedetfor at Befolkningen
vil give et Forhold af omtrent 62£ til 37^*). Men disse
Taxationer kunne aldeles ikke afgive nogen brugbar Maalestok
for det indbyrdes Forhold mellem Va'rdien af Danmarks og
Hertugdommernes Eieudonune. Jeg ffal ikke udbrede mig
over den Deel af Bankheftelserne, der hviler paa visse Byg
ninger, hvilke ere ansatte efter deres davcrrendc Assiirance-

*) See isser Monrads flyvende politisie Blade No. 4, S . GO. See
og et til de Viborger Stcrnder indgivet Andragende, der lseses i
Stcender-Tidenden for 1844 S . 679, men hvilket Andragende Stcrnderne ri i den omspurgte Henseende fandt at kunne gaae ind paa.
Mine Bemcerkninger derved findes S . 682—683,

291

vcrrdie; fra denne S ide vilde der i al F ald komme
mere paa D anm ark end der svarer til dettes og Hertugdom
mernes indbyrdes Forhold i Folkemængde. M en Auscrttelserue
af Landeiendomme, hvorved det var at Hertugdommcrne skulde
komme hoiere, ere ligesaa lidet skikkede til at vise disses rette
Vcrrdiforhold. D e ere nenilig udforte efter saa forffjellige
Negler, at det endog vilde van:c en stor Feil med Hensyn
til deres Bestemmelse, om de kunde bruges som Maalcstok
for hiint Vcrrdiforhold. Anscrttelserne skete nemlig i Anled
ning af den under 1ste October 1802 for D anm ark og un
der 15 Dccbr. s. A. for Hertugdommerne udskrevne S k at
paa Besiddelse, Nytte og B rug, for hvilken Reglerne vare
ganske forffjellige efter disse to Anordninger. Jscrr varden
Forskjel af Vigtighed, at i Hertugdommerne alle dyrkede
eller til D yrkning opbrudte Jo rd e r blcve ansatte efter Tonde
Land, dog indenfor et bestemt M aximum og M inim um ,
(hvilket sidste dog ei ubetinget var lige gjeldende for Hovedgaardsjorder og andre Jo rd e r), men at i D anm ark en lig
nende Frem gangsm aade kun blev anvendt paa Hovedgaardsjorder, Prcrstegaardsjorder, Kjobstcrdsjorder og visse andre
Jo rd er, som dermed bleve satte i lige Linie, hvorimod
Bondcrjorderne bleve ansatte efter deres Hartkorn, ffjondt
under Hensyn til den forffjellige V and, der indenfor et be
stemt M inim um og M axim um blev sat paa samme*). D e

*) G ru n d en til foranfprte Forfljel laae u paatvivlelig deri, at den i Her»
tiigdommerne gjeldende P lougansæ ttelse var langt upaalideligere end
selv det daværende danfle Hartkorn, ligesom en stor M æ ng de J o r 
der endog flet ikke ere ansatte til P lo u g e . S e n e r e fandt m a n i
D a n m a r k , at Ansættelserne efter F orord n. 1ste O ctbr. 1 8 0 2 endog
indeholdt en ufuldkomnere Maalcstok end Hartkornet, og de paa hine
Ansættelser hvilende S k a t t e r bleve derfor ved Fdg. 15de A pril
1 8 1 8 for alle S l a g s J order ligefrem lagte over paa Hartkornet,
med Tilsidesættelse a f V urderingerne efter F d g. 1ste O ctb r . 1 8 0 2 ;
siden er den storre D e e l af bemeldte S k a t efter F d g. 24de J u n i
1 8 4 0 gaa et over paa det nye Hartkorn. I Hertugdpmmerne er
19 *
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danske Bondersorder bleve saaledes, betragtede efter deres
A real, satte meget lavere end de Slesvigske og Holsteenske.
D e t er dette, der, i Forbindelse med cit M am gde scrrlige
Fejltagelser, foranledigede ved aldeles nrigtige B egreber om
Forholdet mellem H artkorn og A real, h ar givet Anled
ning til de bekjendte Tidemannskc U dregninger. H vor
skjæv h ans B etragtningsm aade er, stiller sig allerede klart
for O incne ved den i den ovennævnte finantsiclle Udvikling
anforte Omstændighed, at, nagtet Belobet af Jo rd ta ra tio nerne i Hertugdonnnerne udgjorde om trent 200 M illioner
og i D anm ark om trent 210, hvortil dog det B elob, hvortil
de ligeledes beskattede og siden under Bankheftelsc inddragne
Tiender ved denne sidste Lejlighed bleve ansatte, om trent 3 5]
M illio n* *), lægges, saa blev dog Belobet af Jordskattcn i
Hertugdonnnerne kun 225,947 N d., medens J o r d og T iendcskatten i D an m ark udgjorde 431,064 R d ., begge D ele
C ourant. S aaled es blev Forholdet i den virkelige S k a t
om trent 1 0 0 : 52, medens det m aatte have verret om trent
som 1 0 0 : 78, saafremt den ligefrem havde verret lignet efter
hine Ansættelser. S a a ugrundet det nu end er, at bemeldte

**)

derim od T a x a t io n e n ester F d g . 1ste O e t b r . 1 8 0 2 ikke blot vedblevet
som R e g e l for den derved p a a b u d n e S k a t m ed senere Forhoiclser,
m e n den tjener og ved m a n g e andre Lejligheder som M a a l e y o k
for E j e n d o m m e n e s Vcrrdie. D e n er s a n d s y n lig v iiS og dertil m ere
b r u g e lig end hine A nfcrttelser vilde vceret her i D a n m a r k , og ganske
sikkert b r ugb a rere end H e r t u g d o m m e r n e s P l o u g t a r t . U p a a tv i v le l ig
troenge H e r tu g d o m m e r n e til en n y M a t r i k u l , m e n , u a g t e t den liges a a v e l blev bebudet ved F d g . 15de D e c b r . 1 8 0 2 , § 2 2 , som dette
v a r ffect for D a n m a r k ved F d g . 1ste O c b r . noest forhen § 4 4 , er
dog I n t e t i den H en seen d e fo r e ta g e t. D e t t e er ie v r ig t uden J n d siydelse p a a F o r h o ld e n e til D a n m a r k .
D i s s e ere ie v r i g t ikke grundede p a a soerlig T a r a t i o n , m e n an s a ttte
v ilk a a rlig ved F d g . 9de J u l i 1 8 1 3 § 3 o g at de blev uforholdSmcrssigt h o it an s a tte , sr e m g a a e r allerede deraf, a t deres B e l o b
i sin Heelhed u d g jo r n ersten & med sa m tlig e J o r d t a r a t i o n e r ; og det
u a g t e t disse og in d b e fa tte en stor D e e l tiendesrie J o r d e r .
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Taxationer, efter de». Brug, der blev gjort af famme til
Skatten af 1802, have varet til Overbebyrdelse for Hertug
dommerne, faa vilde denne Klage dog have barret befoiet,
hviö disse Taxationer i deres Umiddelbarhed vare gjorte til
Maalestok for Skatten i de sorskjellige Landsdele, og endnu
urigtigere vilde det bære, naar de bleve gjorte til en Neget,
hvorefter deres hele indbyrdes Beskatning skulde bestemmes.
Men hertil kommer endnu, at Danmarks og Herttigdommerncs Kræfter i Folge det oven S . 287 An forte, i de
siden forlobne 40 til 50 Aar have udviklet sig i et forskjelligt Forhold, faatedes at hiint (vistnok fornemmelig
Jylland) har taget mere til end disse, der tidligere vare
gaaede frem.
Det er vist nu tilstrækkelig beviist, faavel at Folkemængden er delt eneste for Forholdet mellem Danmarks og
Hertugdommernes Bidrag til Statens almindelige Udgifter
passende Regel, som at dette Forhold var det, der virkelig
sandt Sted, stråledes som Afgiftsvæsnet i de senere Aar var
ordnet.
Den Regel, der indeholdes i Danmarks Grundlov §
51, hvorefter de hidtil værende Skatter vedblive indtil de
ved Lov forandres, vil ikke være passende for Hertugdom
merne og i det indbyrdes Forhold (cfr. Provelfe o. s. v.
S . 471— 473). Desuden er en lige Toldlov og enlige Afgift
paa Brændeviin, om just ikke aldeles uodvendig, faa dog af
storste Vigtighed for et fremtidigt godt og for alle Stats
deles Udvikling tjenligt indbyrdes Forhold. Der bliver strå
ledes uden Tvivl at fastsætte et geometrisk Forhold for det
hele Belob af Bidrag for begge Landsdele, hvilket, naar
begge Hertugdommer tages samlede, vil i Forhold til dm
nuværende Befolkning nærmest blive som 5: 3, der, som vi
have seet, ogsaa omtrent svarer til det nuværende Forhold
for deres Bidrag*). At ansætte dette neiagtigere turde have
*) 2 nogle Bem rrkninger, som findes i Biborger Stander-Tidende for
1844 S . 736 har jeg antaget, at Jndtcegtrrne af Hertugdømmerne
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et noget smaaligt Udseende. Derilttod burde der dog vel
tages Forbeholdcnhed med Hensyn til den M ulighed, at der
i Befolkningsforholdet maatte foregaae en Forandring af cn
vis Storrelse. D et antagne Forhold vil iovrigt, som alle
rede bemærket oden S . 279, ikke finde umiddelbar A n
vendelse paa alle S la g s Afgifter. N avnlig vil der ikke
kunne blive noget S p o rg sm aal om samme, hvad Toldafgif
ter angaaer, naar disse gjores lige for alle Statsdcle. D en
rette Lighed bestaaer just deri, at samme Forbrug beskattes
lige overalt i S taten , og da som Folge deraf den indbyrdes
Vareforsel maatte blive fri for alt Toldtilsyn, kunde det end
ikke udfindes, hvor de fortoldede Gjenstande vare forbrugte,
og altseta Tolden virkelig baaren. Hvad stemplet P a p iirs
Afgifter angaaer, da kunde og denne D eel af Beskatningen
uden Hensyn til dens Udbytte, antages at verre i det rette
Forhold, naar Tarifferne og Reglerne for deres Anvendelse
bleve aldeles de samme. M en selv naar alle de Privilegier,
som der bestaae i Hcrtugdommcrne med Hensyn til B rugen
af stemplet P a p iir, ophævedes, saa vilde der dog være ikke
ringe Vanskelighed ved at gjore Bestemmelserne aldeles lige,
da de staae i saa megen Forbindelse med C ontracts- og
R ets-Form er, hvori der er betydelig Forskjel. I ethvert
Tilfælde vilde den omforklarcde Nodvendighed, hvorefter
Toldafgifterne, naar de udjævnedes, maatte være en fælles
In d tæ g t for Hele S taten , ikke være anvendelig paa stemp
let P a p iirs In trad ern e. Dette samme gjclder og om de
S katter, som allerede for Tiden ere eens (jevnfor oven S .
222). Derimod m aa det, der er anfort out Tolden,
ogsaa gjelde om den lige Bræudeviinsafgist, der under F o r
udsætning af Toldlovens Udjævning m aa i Forbindelse
forholdt sig til K ongerigets omtrent som 2 til 3 . D ette svarer og
til deres O pfsrelse i N orm alreglem entet, m en har siden forandret
sig saaledes, at det nu om trent er som o ven an sort; men dette
stemmer og bedre med Befolkningsforholdet, navnlig ester Folketæl
lingen a f 1845, 8 4 2 ,2 6 4 : 1 ,3 3 5 ,0 2 7 .
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dermed ind forts overalt, fam t om enhver P roduktionsafgift,
der m ulig m aattc blive paabuden. O gsaa m aattc, hvis en
Indkom stskat blev udskreven, dennes Belob i alle StatSdcle
uden T vivl betragtes som en falles In d tæ g t for hele S ta te n ,
riden Hensyn til hvad der indkom fra den ene eller den anden*).
D e t vilde fornemmelig vane Eiend omsskatterne, der
m aattc lempes saaledes, at det ovennævnte Forhold udbragtes
af dem, sam m enlagte med Ind tæ gtern e af S tatsciendom m e,
h vorhos, foruden en D eel sarregne S m aaindtæ gter, Kopst'atterl, hvis den vedblev i Hertngdom m erne, m aattc hertil hen
regnes. N a ar Toldafgifterne gsores lige og en eensartet
B ræ ndeviinsafgift indfores overalt, faa vil der natnrligviis
i den ovrige B eskatning varte at give Hertugdolinnerne G odtgjorelse for det, sammes B y rder derved i Forhold til D a n 
m arks foroges, hvilket vil fnnne skee, dcels ved Ophævelse
af Kopskatten, decls ved Afslag i biendom sskatter. S a a fremt en fuldkommen Toldlighed ei strap knnde bringes
istand, faa m aattc natnrligviis baade i D an m ark og i H ertngdom m erne Tcldindta'gten begges til Eiendomsskatten og
de ovrige A fgifter, der et vare i um iddelbart Fællesskab,
men hvis Hovedbelob skulde staac i det ovenberorte F orhold.
Utlder denne Forudsæ tning vilde natnrligviis hver af de lov
givende F orsam linger for sig have at tage Beslutning angaaende de F o ran d rin g er, de vedkommende Toldlove skulde
underkastes. D e t tnaa form odes, at Forsam lingerne ei blot
vilde soge at vedligeholde den O verensstem m else i Toldlovene,
der allerede er tilveiebragt, men ogsaa at bringe dem hinaudeit ncrrmere og n æ rm ere; der bliver intet vundet for den
særegne S tatsd c el ved at betale for lidet i T old, n aar det
igjen skal tækkes ved de andre Afgifter. O m nogle A ar,
itaat m an havde levet sig mere ind m et hinanden, og de
Lidenskaber havde lagt sig, som ere i B eten for rolig B e 
tragtning af fælles B e l, vil matt sandsynligviis fra begge
*)

H v o r lidet jeg i e v r ig t finder en fa a d a n S k a t a n b esa le lig , h a r jeg
udviklet i m in P r ø v e ls e a f G r u n d lo v su d k a s te t o. s. v. < 5 . 2 1 3 — 2 1 8 .
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S ider vcrre stemt for at srigjore det indbyrdes Sam qvem
for bet Besvær, Toldgrændscn medferer. D et fortjener her
ved at bemærkes, at der hverken i de Forhandlinger, der
gik foran for Fdg. lstc M a i 1838, eller i de,' der senere
have fundet S ted om Forandringer i denne Anordning, har
i de særlige Stæ nder viist sig nogen indbyrdes Vrangvillie,
thi den Holden over Toldprivilegierne, og den F ry gt for
forogcde Afgifter, der under de forstc Forhandlinger yttrede
sig, navnlig i den holsteenske Forsam ling, kan ei saaledes
betragtes. Derimod have de i det Hele taget tilborligt
Hensyn til Forholdene i den anden Statsdeel*), og under
den O rdning af Tingene, som vi her forudsætte, vilde
der være endnu storre O pfordring til at lempe sig efter
hinanden.
Uderligere stal jeg her ikke gaae ind paa de S p o rg smaale, som kunne opstaae ved O rdningen af de forstjellige
S tatsdeles B idragspligt. Hvad de gjensidige Klager over
Overbebyrdclse angaacr, da turde det Ovenanforte være
tilstrækkeligt til at gjendrive disse K lager, forsaavidt de ved-

* ) S v i n enkelte P r ø v e r pan den ovennævnte A an d , hvori S tæ nderne
have behandlet Toldsagen, sial jeg blot henvise til ny Collegial-,
Tidende for 1 8 4 4 S . 2 7 2 — 2 7 5 og S . 3 2 2 — 3 2 3 med de der paaberaabte N ote r af Stcrndertidenderne, der give Erem pel paa, at
en S tæ n d erfo rsa m lin g i D a n m a r k har taget væsentligt H en syn til
Sukkerraffinaderiernes T a r v i Holsteen, og ligeledes H ertug døm 
m ernes S tæ n d e r til den dansie P a p iir fa b r ir a tio n . D e t kommer
her ikke an pa a de fremkomne R e sultaters H ensigtsmæssighed, og
heller ikke er det min M e n in g , at de vedkommende S t æ n d e r ved i
foranførte og m ange flere Tilfælde at tage Hensyn til Interesser,
der frcmtraadte i en anden S t a t s d e e l, have bragt noget synderligt
O ffer as In te r e sse r , der laae dem nærmere. K un finder jeg, at de
særlige S tæ n d e r , saavel ved hine Lejligheder, som ellers ved B e 
handlingen a f Toldbestemmelser, der for en stor D e e l vare fælles
for alle S t a t s d e le , selv efter at den indbyrdes Forstemning vax
iudtraadf, have i det Hele viist god B illie i at erkjende de gjenfidige Interesser.
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komme bett Tilstand, der i de senere Aar var frem
kommen, og som fandt Sted, da i 1848 de hidtilvæ
rende Forhold mellem Danmark og Hertugdømmerne for
en Tid bleve oplostc. Men efter hvad der allerede oven
er antydet, vil jeg og have at yttre mig over de Klager
af dette Slags, der ere forte med Hensyn til den forndgaaende Tid. Disse have nemlig havt en hoist betydende
Indflydelse paa den ulykkelige Spænding mellem Danmark
og Hertugdommerne saavelsom mellem hver af disfe Stats
dele og den fælles Regjcring, og det vil derfor være af stor
Vigtighed, at de vrange Forestillinger, hvorfra disse Klager
have havt deres Oprindelse, berigtiges. Hvad nu de fra Hertngdommernes Side forte Anker angaaer, da ere de tilstræk
kelig gjcndrevne i de ovennævnte de Slesvigske Stænder i
1846 meddeelte finantsielle Oplysninger, saa at jeg forfaavidt kun kan have en og anden Bemærkning at gjore, hvor
til jeg kan blive foranlediget ved disse Ankers Bcrerclse med
dem, der omvendt ere fremkomne fra dansk Side. Det var
uden for Hensigten med hine Oplysninger, at gaae ind ogsaa paa den sidstnævnte Række af Anker, og skjondt de dog
paa en middelbar Maade ogsaa tjene til at belyse nogle af
disse, og navnlig fore til den Erkjendelse, at der i de Be
skatningsforhold, som omsider havde dannet sig, saa lidet er
S tof til Anke fra dansk som fra slcsvigholsteensk Side, saa
er der dog Meget tilbage, som ikke er omhandlet eller kunde
være omhandlct i bemeldte Aktstykke. Det er endog stundom paa en ecnst'dig Maade blevet benyttet til Styrke for
den Paastand, at Regjcringen stedse har begunstiget Hertugdvmmerne paa Danmarks Bekostning, en Forestillingsmaade, hvori en indflydelsesrig Forfatter er gaaet saavidt,
at Danmarks eneste finantsielle Fordcel af Forbindelsen
saavel med Hertngdommerne, som forhen med Norge, skal
have været den, at bære uforholdsmæssige Byrder*).
*) Monrads flyvende politi fle Blade.

Nr. 4. S . 4(i.
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At Danmark i eit ældre Tid har baaret ctt ne
get uforholdsmæssig Deel af den samlede Stats B y r
der/ nægtcS ikke, st'jondt den nysnævnte Paastand dog
ogfaa med Hensyn til him Tid vilde være hoist over
dreven.
Men her er knn Sporgsmaal om det Tids
rum, hvori det nuværende ligeligere Forhold esterhaanden
er fremkommet, thi forst i denne Tid er der fra Hertug
dommernes Side fremkommen Klager over deres forogedc
Andeel i Byrderne, men tillige fra dansk Side anket over,
at der ikke var gjort nok i denne Retning. Jeg har alle
rede omtalt det betydende Skridt, som Regjeringen gjorde i
1802 med Hensyn til Hcrtngdommerncs Beskatning, og de
Bevægelser, som dette deels strar deels nnder den videre Ud
vikling af den nu antagnc Grundsætning fremkaldte, saa og
over det ved Fdg. 5te Januar 1813 gjorte, men om kort
Tid igjen opgivne Forjog paa der at indfore samme Papiirpenge som i Kongerigerne.
Saavel over den i 1802
forkyndte Grundsætning, som over den forsogte Jndforelsc
af Papiirpenge og den dermed forbundne Forandring i
Myntinddelingen, der vedblev efter at him Forholdsregel
igjen var gaaet tilbage, har jeg udforlig udtalt min Me
ning. Hvad derimod Klagerne angik over de nforholds
mæssige Byrder, der deels ved den egentlige Beskatning,
deels som Folge af Deeltagelsen i den i 1813 stiftede og
siden til en Nationalbank forandrede Nigsbank, skulle være
paaforte Hertngdonnncrne, saa og de Anker, der i omvendt
Retning ere forte over disses nbillige Begunstigelse i de om
handlede Forhold, da forbeholdt jeg mig, i det Folgende
at fremkomme med, hvad jeg i saa Henseende maattc finde
fornodent (see S . 91—94, 97— 110, 118).
Jeg har der udforlig udviklet de Bevæggrunde, hvor
fra den daværende Finantsminister gik ud ved den Plan,
han havde lagt til en for Kongerigerne og Hertugdommcrne
fælles Seddelbank, hvilke Bevæggrunde ogsaa af Kongen,
der selv havde sat sig ind i Sagen, vare bifaldte. Det
Vil af denne Udvikling fremgaae, at Planen var et Værk
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af eit omhyggelig og skarpsindig (stjcimctittæitfrmig af For
holdene, og at Helligdommernes Tarv derved ingenlunde
var bleven fat tilside; men jeg har dog tillige viist, at den,
forsaavidt et tvungent Seddclomleb i Hertugdommerne var
tilsigtet, ikke blot efter de Omstændigheder, der siden traadte
frem, ikke lod sig gjennemfore, men at dette selv, om de
senere nheldige Begivenheder et havde sundet Sted, neppe
vilde have ladet sig gjore. I Overensstemmelse dermed
har jeg egfaa stmdet, at Regjeriugen, navnlig saaledes som
Forholdene senere viste sig, ikke kunde holde paa denne Deel
af Planen, men at den gjorde fuldkommen Ret i at tage
den tilbage, medens jeg ikke har kunnet miskjende, at det
forgjcevcs Forfog havde sine meget uheldige Eftervirkninger,
et blot for Hertugdommerne men endog for Danmark. Naar
jeg derunder har sagt, at der kun vare meget Faa, fom
misbilligede dette Tilbageskridt, men at det blev almindelig
erkjendt, at Rigsbanksedlernes Udvidelse til Hertugdommcrne
var uholdbar, og at man kun vilde gjore Sagen værre ved
at tove med at tage denne Forholdsregel tilbage, faa er
dette Noget, som vist er Alle, der levede i den Tid, og ikke
vare ganske fremmede for Forholdene, faa bekjendt, at det
utaa falde enhver Saadan synderligt, derfor at fore nogct
Beviis. Der ere imidlertid vistnok nnomstunder Mange,
der, just fordi de intet kjende til Sagen, troe at vide det
bedre. Jeg vilde onste, at disse vilde gjore sig Uleilighed
med at efterse de Skrifter og Blade fra hint Tid, hvori
faadanne Forhold ere bereite, men for dog at give dem et
Beviis i Hænde, skal jeg nævne N a t h a n fo ns historistkritiske Fremstilling af Danmarks National- og Statshnnsholdning 2den Udg. S . 153, hvor det, uden vi der e Ud
v i k l i n g , hedder, at Hertugdommerne ved Fdg. 30te J u li
1813 meget viselige« bleve fritagne for Seddclvæsnet. Det
er, vel at mærke, ikke som Udtryk af den enkelte Mands
Mening, at jeg paabcraabcr mig denne U ttring; jeg for
inin Deel vilde ingenlunde have talt om nogen særdeles
Viisdom, der stutde have aabettbaret sig i him Beslutning,
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men den var, ester min Overbeviisning, Folgen af cti ind
lysende Nodvendighcd, som kun en blind Haardnakkenhed
havde kunnet ville trodse. Men den afgjorcnde Maade,
hvorpaa hiin Forfatter har udtalt sig om Sagen, indehol
der uden Tvivl et Vidnesbyrd om, at det er en almindelig
erk'jendt Mening, han her fremsatte, og at han var bekscndt
mcd hiin Tids Pengcforhold oz Meningerne om Regjeringens nred Hensyn tit samme tagne Forholdsregler, er Nvgct, som vel Ingen vil nagte.
Imidlertid er der i den senere Tid fremfort Adskilligt,
som skulde tjene til Styrke for ni modsat Mening. Det
paastaacs nu, at det faste Pengevcrsen, hvoraf Hertugdom
merne var i Besiddelse, medens Kongerigerne blcve oversvommede af vaklende og omsider »ersten vcrrdilose Papiirpenge, skyldes en sårdeles Begunstigelse, som de her, som
ved alle Leiligheder, skulle have vidst at forskaffe sig*)

*) Saaledeo

hedder det i

det oven S .

287 Note ’ **)

citerede i

Flensborg udkomne S krist, at det formodentlig var S c h im m e l
m a n n eller andre indflydelsesrige Tydflere, der havde sorledt Regjeringen til dette Tilbageflridt ( S . 11).
fatter

Det

som mange andre, der gjætte sig til

gaaer denne F o r

de Personer og D r i-

vefjcedre, hvorved Foranstaltninger, de give dem af ined at bcdomme, ere fremkaldte,

at de saa godt som altid træffe seil.

var netop ikke en eneste Holstener,
Beslutning;

og Schimmelmann

D er

som havde Indbydelse paa hiin
var

vel

tydflfodt,

men ligesom

Ingen, der kjendte ham, v il nægte Sandheden af hvad jeg oven
S . 103 har udtalt om hanö Sindelag,

er det let at begribe, at

kun en klar Erkjendelse af den ved Fvg. 5te Januar 1813 tagne
Forholdsregels Uhvldbarhed kunde

bringe ham til at tage den til

bage, og i den Erkjendelse stod han ingenlunde ene. Den P lan der
blev kundgjort ved det aabne Brev 30te J u li 1813, var forelvbig
bearbeidet af I .

G. M o l t k e ,

Revent l ow,

Mosting

og

M a l l i n g (alle danflfedte) i Forbindelse med Schimmelmann; og
derefter blev der sat en talrig Commission t il Sagens yderligere
Provelse.

Denne, hvori jeg selv havde den W re at være Medlem,

bestod sor en meget overveiende Deel af danfifodte Mænd, og der

301
paa Danmarks Bekostning, og at det htit var Virkningen
af svag Eftergivenhed mod et hoitskrigende Partie, at Nezjcringen strar igjen opgav den ved Fdg. 5te Januar 1813
tagne retfærdige og vise Forholdsregel, at gjore Pengevæs
net lige i alle Monarkiets Dele. Dette staaer i Forbin
delse med en anden Mening, der i senere Tid har ladet sig
hore, nemlig, at Kongerigerne og Hertngdommerne indtil
1788 havde samme Pengevæsen. Men foruden flere mindre
vigtige Forskjeller, var der een, som gjorde cit aldeles væscntlig Skilsmisse, nemlig, at Hertugdommerne ei kjendte til
Papiirpenge, medens disse længe havde udgjort den betyde
ligste Deel af Pengeomlobet i Danmark og Norge. Vel
har man anfort, hvad der i sig er ganske rigtigt, at Eoitrantbankens Sedler efter Fdg. 8de Marts 1737 § 7 skulde
paa lige Maade have Omlob i alle Kongeus Lande. Men
man har derved overscet, at det ikke var efter denne For
ordning at Sedler udgjorde noget tvunget Betalingsmiddel
mellem Mand og Mand, hvorimod de forst fik denne Egen
skab, deels for en kort Tid ved Plakaterne af 16de Octbr.
og 26de Novbr. 1745, deels vedvarende, i Folge P l. 6te
Octbr. 1757, der vel, efter sit Indhold, kun skulde gjelde
indtil videre, men dog uafbrudt blev i Kraft lige indtil disse
Sedler bleve afioste af Rigsbankens. Bemeldte Anordnin
ger, hvorved Bankens Anviisningcr forst bleve til Papiir
penge, have nu aldrig været kundgjorte i Hertugdommerne,
noget som og sees af den mider 26 Febr. 1788 om den
nye Speeiesmynt udkomne Forordning 88
4/
V il
man nu mene, at dette kun medforer, at Begunstigelsen fa aer
en ældre Oprindelse, saa vil og denne Vemærkning bort
falde vcd en Smule Eftertanke over Forholdene. Papiirpenges Jndforelse i Danmark og Norge var vistnok en
viste sti) i samme
Hertngdommerne.

ikke mindste S p o r as nogen Forkjærlighed sor
Alle gik kun med Ulyst ind paa (stint Tilbage-

stridt ; men denS Retfærdighed
erkjendt.

og

Rodvendighed blev

«(mindelig
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mislig Foranstaltning, men i Fyrstendommerne, (hvortil
iovrigt den Tid Oldenborg og Delmenhorst, men ikke hele
Holsteen horte) kunde den siet ikke have holdt sig. I det
Udland, hvormed disse Lande stode i levende umiddelbart
Samqvem, vilde naturligviis Bankens Sedler ikke have
va'ret modtagne uden med Hensyn til den foranderlige Værdi,
Course» tillagde samme, og i Almindelighed noget derunder.
Dette vilde nu ei alcue blevet et ideligt Tab for Jndvaanerne, men det vilde og have faact cn for Kongerigerne
skadelig Indflydelse paa Sedlernes Conrsvcrrdi, at de strå
ledes hyppige» kom frem paa det Hamborger Marked.
Io v rig t bleve Sedlerne vel i Folge Anordningen af 1737
overalt i de Kongelige Lande modtagne i Skatter og andre
Indbetalinger til den Kongelige Kasse, hvilket og, saa længe
de ikke vare tilstede i nogen uforholdsmæssig Mængde,
gjorde dem brugbare i det frie Omlob. Men saalænge de
ved denne naturlige Folge af den Anvendelse, Anordningen
stråledes havde givet dem, holdt sig lige med Mynten, bchovedes ingen Befaling om at modtage dem i private Beta
linger; cn stradan maatte netop have svækket den Tillid, der
gav dem hun Værdi. Naar de derimod i nogen mærkelig
Grad kom til at afvige fra den Værdie, som de skulde fore
stille, vilde ingen Lovbestemmelse kunne opretholde dem i
hine Lande. At den Kongelige Kasse, hvor ufordeelagtigt
de end stode i det frie Samqvem, skulde tage imod dem,
var et Tab for denne, altstra for den hele Stat. Vel knude
de, efter Forordningen, ogstra bruges ved Udbetalinger fra
den Kongelige Kasse, fornemmelig af Gager, Pensioner og
andre faste Betalinger, men dette blev et nbilligt Tab for
de Vedkommende, der maatte gjore Opoffrelscr for at faac
de modtagne Sedler omsatte i de Penge, som de kunde be
nytte i det daglige Liv, og i Tidens Længde maatte saadaut
Tab erstattes ved forhoiede Lonninger o. s. v. Den Kon
gelige Kasse tabte og ved, at den ikke fik Overskuddet over
de locale Udgifter i M ynt, og derfor var nodsaget til ved
Omsætninger, ordentligviis paa den Hanlborger Bors, at
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forskaffe sig det til udenlandske B etalinger og Anskaffelser
fornodne S o lv . D et var altsaa til FinantserneS Fordecl,
at EourantbankenS S ed ler ved F orordningen af 1788 tabte
deres Egenskab som B etalingsm iddel ved de Kongelige K a s
ser. Hertngdom m erne og disses Beboere fik derved en F o rogelse i deres Afgifter, saa stor som Forskjellen til en given
T id v ar mellem S edlernes og S o lv e ts P r iis . O gsaa var
den i Forbindelse med det nye M y n t- og Pengevæsen op
rettede A ltonaer B ank af storre V igtighed for Finantserne
med Hensyn til de B etalinger, de havde at gjore i Udlandet,
end for B eboerne, der kun gjorde liden B ru g af samme,
ligesom det heller ikke synes, at den synderlig blev savnet,
da den i Aaret 1813 gik ind, skjondt m an natnrligviis bcsvcrrede sig over, at den ikke forst opfyldte sine Forpligtelser
rnod S ed lernes Ihæ ndehavere, der allerede fra M idten af
1812 ikke knude faae dem ombyttede med S o lv . D erh os
bragte den F inantserne et Overskrid, der m aa antages at
have verret i det mindste 20,000 S pecies aarlig*). Hvad
N ytte iovrigt, decls B anken, deels den gode M y n t h ar
g jo rt H ertngdom m erne**), saa er denne i al F ald ikke kjobt
ved Opoffrelser fra D an m ark s S id e , men h ar derimod v a ret forenet med dettes Fordecl. Im id lertid kan det vel
’ ) S a a le d e S a ngiv es det i N a t h a n so n s N a t io n a l- og S t a t S h u u sh o ld ning 2den Udg. S . 9 5 — 9 8, hvor der tillige findes Adflilligt a n 
det, som bekræfter det oven om den A lton a er B a n k anførte. S .
5 1 6 er ellers Overskuddet ansat til 2 5 , 0 0 0 S p e c ie s .
**) D e n tilsigtede N y tte a f M y n tfo ran d rin gen er ellers bleven meget
forstyrret derved, at en M æ ng de flet M y n t ved S a m h a n d e l med
Udlandet er indkommet, og i lang Tid endog mod Forordningens
B u d blev antaget i de K ongelige K aSser, ventelig fordi der var
M a n g e l paa det anordnede B e ta lin g sm id d e l. M e n efterat dette
Forbud er bleven indskjcnpet og nærmere bestemt, niaatte en
saadan Uorden, der har medført betydelige T a b fer den Kgl.
K asse, ophøre, ligesom P r iv a t e , n a ar de et kunne anbringe
fremmede M y n t e r i B e t a lin g e r i K ongelige S k a tte r , vel ville tage
sig vare for at tage dem over deres rette B æ r d i,
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have medfort nt oieblikkelig Forlegenhed, maaskee noget
Tab for Enkelte, at de ikke nu længere kunde i Hertugdommerne og navnlig til Kjobmamdene i Flensborg, der
havde en betydelig Samhandel med Provindserne, benytte
Sedler, hvilke man der forhen ikke var uvillig til at mod
tage. Noget, der iovrigt vist ingen sand Fordecl var for de
Vedkommende i Danmark, da Flensborgere sikkert ikke for
somte derfor at dække sig ved Priisbestetnntelserne. Det
turde og have medvirket til en oieblikkelig Coursstigen, at
der forhen især i det nordlige Slesvig og i Flensborg dog
havde vceret cit Deel Sedler i Omlob, sotn nu for det meste
vendte tilbage til Danmark. Imidlertid var og herfor dra
get Omsorg ved den ovennævnte Forordning, hvorefter \
Million Sedler skulde inddrages ved et Jndlaan (§ 7).
Iovrigt var der til hiin Tid Adskillige, som i det Hele fryg
tede for at Indretningen kunde blive Danmark til Skade;
nten det Ugrundede i denne Frygt blev strar meget indly
sende godtgjort, ligesom og enhver Tanke herom sytttes for
lamze siden at have tabt sig*).
Efter alt det Foranforte kan der vel heller ikke være
nogett grundet Tvivl om, at det vilde have været en stor og
fordærvelig Feil, om Regjeringen vilde have holdt fast ved
den Forholdsregel, at udvide Seddelomlebet til Hertugdommerne, eftcrat Erfaring havde godtgjort Urigtigheden af de
Forudsætninger, hvorpaa dettne Forholdsregel var bygget.

*) En heist agtvardig F orfatter (den
strev

endnu

inden

ypperlige Lage F. L. B a n g )

1788, paa Grund af Rygtet

om en saregen

M y n t og Bank for Hertugdommerne, et heftigt S k rift derimod,
som uden T v iv l indeholdt

alle de Betankeligheder,

som den Tid

herstede hos en Deel as Publicum (dog neppe i den heitre staaende
Handelsstand).
Etatsraad

M en en ham i dette Fag aldeles overlegen M and,

og Finantsdeputeret

Zoega

gjendrev disse Betanke-

ligheder med en saadan Klarhed og Skarphed, at der, uagtet S t r i
den i nogen Tid blev fortsat, ikke kunde vare T v iv l cm, hvem der
havde Ret.
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J e g skal Wot endnu tilfoie, at faa uheldigt det end var,
at denne Forholdsregel engang var blevet taget, faa opnaaede Finantferne dog en betydelig Fordeel, fom man
neppe havde fundet det pasfende paa anden M aade at
tilegne sig, den nemlig, at de paa Slesvig-Holsteenfl Cou
rant lydende Repräsentativer ophorte at vare et gyldigt
Betalingsmiddel i den Kgl. Kasfe, og at denne faaledes nu
igjen fik sine Jn d tag ter fra Hertugdommerne i rede S o lv
(see oven S . 102). Vistnok havde det for disse varet
mindre uheldigt, om dette var fleet ved en farlig Bestem
melse, uden at vare gaaet igjennem et Forsog paa S edlers
Jndforelse. M en en saadan farlig Bestemmelse vilde dog
ogsaa have havt noget hoist Stodende, og maattc have op
vakt stor Misstemning. N u blev den begravet i den hele
Pengeom valtning, og da Hovedonffet, at blive frie for S ed delomlobet, var opnaaet, andsede man mindre end ellers de
uheldige Folger, som bleve tilbage af denne Foranstaltning.
D et er mig iovrigt klart, at det kun vilde have bidraget til
Seddelcoursens yderligere Odelaggelse, saafremt Regjeringen tangere vilde have holdt paa den omhandlede D eel
af Fdg. 5te J a n u a r 1813. Finantferne vilde derved ikke
blot paa Jndtagterne i Hertugdommerne have tabt den be
tydelige Forskjel mellem rede S o lv og den da saakaldte
S olvvardie, men endog i sin fuldkomne M angel paa rede
V aluta maatte have sogt samme under de byrdefuldeste V ilkaar. Ogsaa vilde det have bidraget til Sedlernes yderli
gere Nedvardigelse, om de javnligen maatte vare komne til
Markedet i Hamborg. Dette var netop under hiin T ids
uheldige Coursforhold i den G rad erkjendt for fladeligt, at
der fra 1810 blev givet en Rakke af Anordninger, der, for
at forebygge dette, gjorde meget nargaaende og forhen alde
les ukjendte Jndflrankninger i Omsatningsfriheden (see
F dg. 6te Novbr. 1810 og P l. s. D ., Fdg. 26de S eptbr.
1811, P l. 19de Octbr. 1811 og 22de M a rts 1813), hvilke
endog tildeels bleve holdte i Kraft lange efter at den uheldige
Tid var overstaaet ( P l. 14de M a i 1835).

ro
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Jo v rig t bar, font bekjendt, Regjeringetl i sin Tid be
tænkt paa at sætte D anm arks Pengevæsen paa en llge faa
fast Fod font Hertugdvmmerncs, og der bleb, uagtet B e
kostningerne paa D anm arks traktatmæssige Deeltagelse i
den daværende Krig mellem R usland og S verrig ikke lidet
svækkede Finantferues Kræfter, om ikke lang Tid lagt
Haand derpaa, ved Speciesbankens Oprettelse i 17,91
(O ktroi 16de F ebr.) og det i Forbindelse dermed givne
Tilsagn om en betydelig aarlig Inddragelse as Conrantsedlerne (i M iddeltal 750,000 R d. aarlig). M en dette
blev uheldigviis ikke gjennemfert, ndelt Tvivl tildeels fordi
Finantserne ikke uden ved Hjælp af betydelige Laan eller
nye Skatter vare istand til et faa stort Offer som den til
sagte Inddragelse af Sedlerne fordrede, vel og fordi det,
da disse snart havde naact og i adskillige A ar vedlige
holdt deres fulde V ærdi, ansaaes overflodigt og skadeligt,
at vedblive med dette Offer. Speciesbankens In dretning
havde og den mærkelige Ufnldkommenhed, at den ei ubetin
get var pligtig til at lose sine Sedler med S o lv , men og
dertil kunde bruge Courantsedler efter D agens C ours. M en
det værste var endnu, at man senere, deels for at afhjælpe
den T rang til Capital, som fandtes under Agerbrugets og
andre Næringsveies Udvikling, deels for at skaffe M idler til
at bestride de af flere betydelige Rustninger og omsider af
en lang byrdefuld Krig, der tillige udtorrede alle Landets
Velstandskilder, flydende Omkostninger, atter tog fin Tilflugt
til Seddelformerelse og det i et uhyre Om fang*). D og,
alt hvad der i foranforte Henseender kan være at beklage,
kan ikke i mindste M aade afkræfte, hvad der forhen er an*) A lt dette er nærm ere udviklet i E u n o m ia 1 B . S . 4 5 3 — 4 6 0

sam t 4 7 4 — 4 7 5 . I det forhen næ vnte S k r ift a f N ath an son findes
adskillige O p ly sn in g er , som yderligere bestyrke de foranforte S æ t ,
v in g er. Jsæ rdeleshed kan det a f S , 1 0 7 ff. seeS, a t dev bem ær
kede F e il t SpecltSbankenS In d re tn in g h a r været a f betydelig prak,
lifiW g e .
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fort til Beviis for, at de t 1788 for det Slesvig-Holsteenske
Pengevæsen gjorte Foranstaltrn'nger, Baade efter deres Hen
sigt og efter deres Virkninger, vare til hele S tatens V el.
M en, siger man, en uforholdsmæssig stor D eel af
S tate n s B yrder er blevet kastet paa D anm ark derved, at
S tate n Benyttede SeddelsaBrikationcn til sine Udgifters B e
stridelse, istedetfor at soge M idlerne i Afgifter, ligeligcn fordeelte paa hele Monarkiet. M en det er en ubefoict P a a siand, at denne Udvci er Blevet valgt særlig for at ffaane
Hertugdommernes Jndvaanere. D et har i det Hele været
for at finde M idler til støtte Udgifter end de, der kunde tilveiebringes ved Skatter, at S ta te n har Benyttet Creditmidler,
hvorved Byrderne, vistnok i en større G rad end m an havde
tænkt sig. Bleve kastede over paa den tilkommende S læ g t.
O g da S tate n omsider havde Benyttet SeddclfaBrikationen
i en saadan G rad, at den ei mere lod sig Bruge, og den, i
det den gav S lip paa Seddelformerelse, maatte indlose alle
sine i S edler indgaaede Forpligtelser, Bleve de dermed for
bundne B yrder saaledes fordeelte paa hele S taten , at der
ikke er Foie til at klage over nogen Ulighed. E i heller kan
det nied mindste G rund paastaaes, at den M aade, hvorpaa
den udloste sig af hine Forpligtelser, var Beregnet paa, at
den i sin Heelhed skulde have nogen Fordeel paa Bekost
ning af Seddelihændehaverne, eller dem, der havde G jæ ldsfordringer i Sedler paa S taten . E n Betydelig D eel af
Seddelmassen var vistnok i sin Tid udgivet til en langt
storre V æ rdi, end den, hvormed den siden Blev indlost,
navnlig alt hvad der er udgivet inden Krigen af 1807 eller
i Krigens forste Tider, da Seddelcoursen ei endnu var gaaet
over 200, altsaa til S lutningen af 1808. M en de under
den siden stedse stigende Cours udstedte nye Sedler, der naturligviis forogede sig i et til deres aftagne Værdi svarende
Forhold, Bleve for en meget stor D eel udgivne til langt
ringere V ærdi end den, hvorefter S tate n m aa lose dem.
Frem for alt gjeldcr dette om de 15 M illioner i Nigsbanksedler, der, foruden de til Courantsedlernes Losning fornodne
20*
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27 M illioner og den til Laanefond bestemte S u m , bleve t
Overeensstemmelse med R igsbankens F un datio n af 5te J a n .
1813 § 5 cfr. § 3 og F orordningen a f s. D . § 8, udstedte
som en Reservefond for F inantserne. D isse bleve under de
meest faretruende F orh old , og p aa en T id da N orges F o r
syning og Landets F orsvar krcrvede de storste O pofrelser, og da
alle Hjcrlpekilder vare udtorrede, og navnlig enhver Jn d tcrg t
i rede S o lv standset, udgivne i Lobet af nogle faa M aan eder, hvori deres Vcrrd daglig sank i et uhyre F orhold, saa
at Specien for en kort T id endog stod over 20 R bd*). A f
det samlede B elob Rigsbanksedler blev der ved R igsbankens
O vergang til en N ationalbank beregnet, at der vare om trent
31£ M illioner R igsbankdaler tilbage, hvoraf det dog senere
er blevet erkjendt, at et B elob af henved 4 M illioner var
at ansee som Kassebeholdning. Hvad denne S u m af over
27£ M illioner R igsbankdaler angaaer, der saaledes til him
T id blev tilbage, da er den, forsaavidt den er indlost, enten
gaaet ind til fuld Vcerdi eller til en Vcrrdie, der kommer
samme ncrr, og hvad der ikke endnu er indlost bliver det til
suld Vcerdi, Ligesom den med selve Seddellosningen for
bundne B y rde gjenncm B anken er blevet fordeelt paa
samtlige S tatsd ele, saaledes er og en saadan Fordeling af
S tatsg jeld en fkect gjennem B effatningen, der, efter hvad der
oven er udviklet, m aa antages at staae i et passende F o r
hold. O ur den i S ed ler stiftede S tatsg jeld i sin Heelhed
vil blive tilbagebetalt med storre eller mindre Vcerd end den
S ta te n derfor h ar m odtaget, er vanffeligt at afgjore. R ig 
tignok blive L aau , der skrive sig fra den crldre T id, kun
tilsvarede med § af den oprindelige V æ rdi. M m der ere
og storre S u m m er, som S ta te n tilsvarer efter en V crrdi,
der langt overstiger den, som denne derfor h ar faaet. D ette
gjelder i Scrrdeleshed om de saakaldte Kaperobligationer,
• ) En ncrrmrre Forklaring over alle ovenbersrte Forhold findes i
Eunomia 1ste Bind S . 4 8 4 — 485, S ee og Nathanson 1, c. S .
1 5 5 -1 5 6 .
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og om de endog kort forend Pengeforandringen i D eposito
K assen gjorte Indskud, faa og om de i M edfor a f P I . 8de
J a n n a r 1814*) udstedte Committeesedler. O gsaa bleve der
for m ange i Sedler under deres dybt nedsatte C oursvæ rdi
forstrakte S u m m er givne S tatsforskrivninger i S pecies, hvil
ket er blevet til ikke liden B yrde for S tatskassen , i hvilken
Henseende ister de ved F d g . 23de J u n i 1809 stiftede saakaldte B ankfonds blive at erindre. D e t m aa heller ikke
glem m es, at Conrantsedlerne i et anseeligt O m fang have
været benyttede til U dlaan her i R iget, og at ogfaa meget
er blevet tilbagebetalt eller bliver tilbagebetalt efter et for
S tatskassen ufordeelagtigt F orhold, og ikke lidet er gaaet
aldeles tabt. M en hvis der kunde gjores en B eregning
over S ta te n s hele Gevinst og T ab ved S edlernes Udgivelse
ligefra den T id, den havde begyndt at benytte samme til
sine Udgifters Bestridelse, faa vilde der rigtignok blive
et O verffud af Gevinst, hvortil der naturligviis m aatte
svare et T ab for dem, gjennem hvis Hænder de vare gaaede.
M e n , ligesom der ikke kunde være T ale om E rstatning til
de Enkelte, der ikke længere vare i Besiddelse af S edlerne
eller G æ ldsfordringer p aa S ta te n i S ed ler, saaledes er det
kun med Hensyn til cn T id, der ligger langt tilbage, at det
med tilstrækkelig G ru nd kunde antages, at S ta te n ved S e d 
lernes Benyttelse h ar havt en storre Fordeel end den igjen
ved Losningen af dens S edler eller dens G jeld i S ed ler
h a r lagt fra sig eller fremdeles m aa lægge fra sig. I al
F a ld er det, med Hensyn til det hele T idslob, der begynder
nred hint K rig, langt sra ikke klart, at B y rden er blevet
lettet for H crtngdom m erne ved den Seddelform erelse, som
imidlertid fandt S te d ; hvilket nærmere stal blive oplyst i
det Folgende. M en hvad den ældre T id angaaer, vilde
der dog p aa ingen M aad e kunne blive T ale om noget
*) Csr. Bekjendtgjerelsrr fra Finants-C ollegium af 9de April og 12te
M ai 1814, der findes i Collegial-Tidende S 2 53— 254 og S .
325— 326.
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Slags Opgjorelse mellem de forstjellige Statsdele, hvortll
da og Norge horte.
Det var kun med de Byrder, som Staten billig havde
at paatage sig til Opfyldelse af sine i Sedler stiftede For
pligtelser, at en Udsivning mellem Danmark og Hertug
dommerne burde finde Sted. De ulykkelige Folger, som det
forstyrrede Pengevcrsen ellers paa mange Maader havde
paafort Danmark, kunde ikke hjemle nogen Net til videre
Erstatning af Hertugdommerne, der havde varet udenfor
denne Forvirring, og det, fom vi have viist, ikke i Folge
nogen sårdeles Begunstigelse fra danst Side, og som hver
ken havde nogen Skyld i det i Danmark indforte uheldige
System eller deraf havde draget anden Fordcel, end den,
hvorfor de senere have maattet gjore Fyldest ved deres Deeltagelse i de ovenmeldte Statsbyrder. Det er iovrigt vansteligt at afgjore, hvorvidt Nationalformuen i Danmark har
i fut Heelhed lidt Formindskelse ved de Omvaltninger, der
ere foregaaede i dets Pengevasen. De uhyre Tab, som
mange Enkelte lede, bragte igjen mange Andre tilsvarende
Fordele. Den Tid Sedlerne vare i vedvarende Fald blev
benyttet af adskillige Eiendomsbesiddere til at frigjore sig for
den Gjeld, der hvilede paa Eiendommen, ved at afhande
denne eller ett 'Deel deraf, befriet for slig Gjcldsbyrde.
Andre anvendte det Overstud, som de rigelige Seddelindtagter afgave, til Jndkjob af Statspapirer, der siden fik
en mangefold storre Bard. I det Hele gav den engang
faa dybt faldne Pengevardies senere Reisning Anledning
for Mange til sardeles fordeelagtige Foretagender. Navnlig
turde de betydelige Formuer, der i den senere Tid ere samlede
i Kjobenhavn og fom blandt andet have viist sig i den store,
Tilvaxt Capitalerne i Overformynderiet have faaet, for en
meget stor Deel hidrore fra de Fordele, Hovedstadens Jndvaanere have havt Leilighed til at gjore sig ved velbereg
nede eller heldige Kjob eller Salg af de Effecter, der, enten
ganste eller tildeels paa Grund af Pengenes Stigen og
Falden, have varet forstjellige Priser undergivne. Der laae
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vistnok et, af Beregningen over Gevinst og T ab uafhængigt, mangesidigt Onde i den hele voldsomme O m væ ltning,
der foregik i M it og D it, og det som F olge af, at det,
der as S ta te n var stemplet som det rette Udjevningsmiddel
i al H andel og V andel, ikke havde den tilborlige P aalidelighed. M en hverken de sorgelige F olger, som disse O m 
væltninger have havt for m ange F am iliers V elfærd, eller
denne hele T ilstands fordærvelige Indflydelse p aa R etsfolelsen og Tilliden, kan komme i B etragtning, hvor der hand
les om S am m enligning mellem D an m ark og H ertngdom m em e. J o v rig t er alt dette O nde snarere og bedre forvun
det end vel de Fleste den Tid havde ventet.
Hvad den, som det synes, temmelig udbredte M ening
an gaaer, at der under K rigen fra 1807 ikke i Hertugdom merue vare udskrevne forholdsmæssige S k atter, og at dette
havde medvirket til det store O m fang, hvori Seddelpressen,
til D an m ark s Ulykke, blev benyttet, da h ar jeg allerede
oven S . 118 yttret, at det, navnlig p aa G rund af de gjeldende B etalingsm idlers ulige V æ rdi, vil være vanskeligt at
afgjore, hvilken S tatsd eel der var nicest bebyrdet. D ette
h ar jeg nu nærmere at udvikle. Forholdet mellem D anm arks
og H ertugdom m ernes Beskatning til hint Tid er allerede
belyst i de forhen om talte, de Slesvigske S tæ nd er i 1846
forelagte O p lysn ing er, men i et andet Hensyn, nemlig for
at godtgjore, at de sidste ei vare overbebyrdede. D e t er
allerede bemærket, at M ang e ere tilboielige til heri at soge
Beviser for en Overbebyrdelse t den omvendte R etning, men
at dette ikke ligger enten i In d h o ld et eller i Hensigten. D a
den Besværing, som dermed skulde gjendrives, fornemmelig
holdt sig til den i 1802 paalagte N ytte- og B rugsfkat med
de Forhoielser samme fik under K rigen, samt til Bankheftelserne og den de dansi'e Landeiendomsbesiddere i Anledning
deraf bevilgede Lettelse i hitn S k a t, faa h ar det og især
været den indsigtsfulde F orfatter vigtigt at fremstille disse
Forhold saaledes, at det Ugrundede i de af de Slesvigske
S tæ n d er fremforte Anker derved blev lagt klart for D ag en .
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M en han paastaaer derfor ingenlunde, at D anm ark ved hine
Forholds O rdning er blevet overbebyrdet. Han erkjender,
at der med Hensyn til de aldeles uligeartcde Betalingsm id
ler og den såregne Maalestok, der fra 1811 blev lagt til
G rund for Skattens Ansættelse i D anm ark, er en Usikker
hed i Sam m enligningen ( S . 519). D erhos gjor han den
velgrundede Bemærkning, at det Forhold, hvori de forffjellige Statsdele ere eller have va'rct bebyrdede i en enkelt
Skattegreen, ikke kan fore til noget afgjorende Resultat med
Hensyn til den forte Anke, men at denne maa begrundes
ved en Sam m enligning af samtlige S katters Storrelse ( S .
520) og en saadan har han, som oven S . 284 ff. be
merket, gjennemfort, dog kun med Hensyn til de Beskatningsforhold, der nu vare fremkomne, hvilket og efter hans
F orm aal var tilstrækkeligt. J e g finder det imidlertid efter
Oiemedct med dette mit S krift fornodent ogsaa at belyse de
under Krigen foregaaede Forhoielser af bemeldte S kat, forsaavidt som Anke herfra er fort i en modsat Retning, lige
som ogsaa at berore hiin T ids ovrige Beskatningsforhold.
I forncevnte, de Slesvigske S tæ nder mcddeclte, O p 
lysninger er bemærket, at den oprindelige S kat i de forste
K rigsaar blev forhoiet efter omtrent lige Procentforhold.
S kjondt, som bemcrrket S . 292 Belobet af denne S k a t for
Hertugdommerne stod i et lidet ringere Forhold til Folke
mængden end det for D anm ark, og dette samme naturligviis m aa gjelde om de lige Procenttillæg den siden fik,
hvilke maaffee, da de nye P aabud tildeels havde en meget
forffjellig Skikkelse, ogsaa vare lidet lavere end for D a n 
mark*), saa var dog en saadan Forskjel uden al Betyden• ) Ved to Anordninger for Danmark af 8de April 1808 blev deels,
foruden de to Gange 25 Procent, hvormed den i 1802 paabudne
A fgift paa Besiddelse, N ytte og B rug af Tiender saavel i Hertngd-mmerne som i Kongerigerne var forhoiet i 1803 og 1806,
en ny Forhoielse af § paabudt, deelS en soerlig Afgift af 48 Sk.
pr. Tonde Hartkorn Ager og Eng og 24 Sk. pr. Tonde Skov
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hed ved Siden af den stedse voxende Forffjel mellem Beta
lingsmidlerne i disse forskjellige Statsdele. Ved denne fandt
Negjeringen sig omsider i den Nodvendighed, at give Conrantsedlernes Afvigelse fra den M ynt, som de ffulte fore
stille (hvilken hidtil ansaaes for tilfcrldig og temporair) en
bestemt Indflydelse paa Beskatningen. Dette skete forst ved
Fdg. 6te Juni 1811, hvorved, istedetfor alle de forud paabudne Forhoielser af Nytte- og Brugsffatten af Jorder og
Tiender, et i Korn ansat Tillceg blev bestemt, der ffulde be
tales med Penge i Forhold til hvert Aars Landepriser saaledes som det blev fastsat ved en aarlig Anordning, der
angav det Tal, hvormed den oprindelige Afgift ffulde mul
tipliceres. I Hertugdommerne forblev det derimod ved de
forhen anordnede Tillcrg. Fra den Tid gik bemeldte Skat

og Molleffyld udskrevet, begge Dele for 14 Aar.

En Forordning

af samme Dato for Hertugdummerne paabod derimod, ligeledes
paa 14 Aar, to forskjellige Tillcrg, et af 50 og et af 37^ Pro
cent til Afgiften af 1802. Naar man sammenligner ovenmeldte
ligefrem paa Hartkornet lagte Skat med HartkornetS Storrelse i
i Danmark, erfares det, at den saa godt som ganske svarede til
de 37^ Procent, eller f- af Nytte og Brugsffatten, hvormed
denne Skat i Hertugdommerne blev yderligere forhoiet. Ved Fdg.
4de Sept. 1809 § 1 blev Nytte- og Brugsffatten i Danmark atter
forhoiet med § af dens oprindelige B elob; men i Hertugdom
merne blev ved Fdg. af samme Dato § 4 Landffatten forhoiet nnder en anden Skikkelse, nemlig ved et Tillcrg af 6 Schilling paa
hver 100 Rd. af Jordernes Taration efter Fdg. af 1802, dog med
aldeles Forbigaarlse af de til de to laveste Tarter ansatte Jorder.
Naar man dermed sammenholder de forffjellige Afgiftssatser i
Fdg. 15de Decbr. 1802 § 6 i Forbindelse med sammes § 9, vil
man befinde, at den nye Afgift med Hensyn til de Jorder, der
havde den allerhoieste Anscrttelse, er lige med den oprindelige A f
gift, men at Forholdet til denne aftager noget for hvert T rin
Anscrttelsen gaaer ned, og da, som meldt, de laveste Anscrttelser
vare aldeles frie for denne nye Afgift, har den i det Hele neppe
udgjort tre fjerde Dele af den oprindelige A fgift og turde have
veerrt ncrrmere ved en Halvdeel deraf.
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fine forfijellige Veie t Danmark og i Hertuzdemmerne, og
bet beroede deels paa de Kornpriser, som bleve uddragne af
Landepriserne i de forffjellige Provindser paa det forrige
Aars Host, decls paa det afvexlende Forhold mellem Selv
og Sedler, hvilket Forhold der fremkom mellem Skattebelebet i de forffjellige Statsdele. Der var efter det danff'e
Pengevæsens daværende Beskaffenhed neppe noget Middel
mere ffikket til at sætte him Skat i et nogenlunde passende
Forhold saavel til Statens Fornodenheder, som til de Yden
des Kræfter og til det, Landmændene i Hertugdommerne
havde at udrede. Men det er aabenbart, at det i sig des
uagtet var meget ufuldkomment og usikkert. Saavel i de
3 a 4 Maaneder, hvis Priser lagdes til Grund for Capitelstarten paa det forrige Aars Host, som i den Tid, der
siden forlob inden Skatteanordningen udkom, og endelig i
den, som hengik inden Belobet indkom i Statskassen, var
Seddelværdien og med den ogsaa Kornpriserne voldsomme
Omstiftninger underkastede, faa at Skatten, baade t Solv
og Korn, kunde blive meget lavere, men ogsaa, naar For
holdene i den modsatte Retning forandrede sig, hoiere end
der var tilsigtet. I de forste Aar indtraadte stedse hunt
forste Tilfælde, men siden ffog det om, og for at give et klart
Excmpel paa begge Dele, skal jeg nævne Aarene 1813 og
1814. I disse var vel Fdg. 1811 ikke aldeles uforandret
Regelen for hun Skats Erlæggelse, men der var kommet
cn nye Anordning mellem, Fdg. af 9de J u li 1813, der især
er af Vigtighed, forsaavidt den bevilgede Jord- og Tiende
besidderne et Afslag i Skatterne saa stort som & af de ved
samme Forordning ordnede Rigsbankhestelser. Men For
ordningen af 1811 blev dog forsaavidt ved Magt, at Skat
ten med det sammesteds bestemte Kornbelob blev paa den
der bestemte Maade ansat i Penge, nu RigSbankpenge
Ravneværdie, ja Neglen blev nu eildog udvidet til de ovrige
og ældre Landstatter, hvilket forresten paa dette Sted ikke
vedkommer os. Fornævnte Skat, dens oprindelige Belob
lagt til dens Forhoielse, udgjorde nu, saaledes som det alle-
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rede findes nvlagtig forklaret i Gunomia 1. B . S . 550— 553,
i 1813 4,461,205 Rbd., men i 181410,265,790 Rbd., hvortil
der er lagt £ af Rigsbankheftelsens Belob, som J o rd og
Tiendebesidderne selv maatte barre, 160,000 Rbd.*), der i det
forstnarvnte A ar var at betale i Sedler med 230,000 Rbd.
(for det forste H alvaaar efter den oprindelige P aricours,
for det sidste efter den fra 1ste Ang. gj eld ende Solvvcrrdi);
men i 1814 efter den for hele Aaret gjeldende Solvvarrdicours med 300,000 Rbd. Omsatte i virkeligt S o lv efter
Middeltallet af Aarets Courser (resp. 536]- og 546) ud
gjorde saaledes Belobet af Skatten i Forbindelse med Z
af Rigsbankheftelsen i 1813 kun omtrent 840,000, i 1814
narrved 2 M illioner Species. M en det virkelige Forhold i
Byrderne for Uderne og Jndtcrgter for S taten var endog
meget mere forffjelligt. At Gjennemsnitscoursen for 1813
endog var noget lavere end for 1814 hidrorte alene fra de
forholdsmæssig lave Courser i Aarets forste M aaneder (i
Begyndelsen kun noget over 300, hvilken Cours Rigsbank
sedlerne arvede fra Courantsedlerne, disse omsatte i de nye
Repräsentativer efter Forholdet 6 mod 1 ); hvorimod Cour
se» siden stod meget hoierc, og dermed saavel Korn som
alle andre V arer gik over al M aade i Veiret. I Aaret
1814 faldt derimod Kornet dybt under de Priser, hvortil
det ved hiin Skatteansættelse var beregnet, og saaledes blev

*) D en n e S u m er dog om trent 4 0 0 0 R b d . ringere end den efter de
senere endelig berigtigede B ankheftelsesregistre er befunden at
vcrre. E i heller er der taget H ensyn til de Lem pninger, der ved P l.
9de J u li 1 8 1 3 saavelsom P l. 29de J u n i 1 8 1 4 § 5 og § 7 vare tilstaaede v isse Tiendebesiddere, faa og B o rn h o lm saavel med H en 
syn til J o r d - som T ien d ea fgiften . M e n ligesom a lt dette intet
forandrer i Forholdene m ellem 1 8 1 3 og 1 8 1 4 , er det og i sig a f
liden B etyd en hed, og de sidstncrvnte P oster, der ikke n y ia g tig kunne
beregnes, ere i ethvert Tilfcrlde m ere end tilstrækkelige til a t dcrkke
de form eldte for lidet beregnede 4 0 0 0 R b d .
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dette A ars S katter hoist byrdefulde for Landm anden. I
Hertngdommerne udgjorde til him Tid Jordffatten, saaledes
som den i Hensyn til Rigsbankheftelsen var bleven lempet
ved F dg. 9de J u li 1813, efter Beregningen i oftmeldte
finantsielle O plysninger circa 800,000 R bd. S M ., hvortil
bliver at lægge den fulde Rigsbankrente, som der er opgi
vet til noget over 772,000 Rbd., men hvilke dog kunde afgjores med Rigsbanksedler efter Cours 375, altsaa noget
over 1,440,000 R bd., der, naar de omsættes til rede S o lv
efter en Cours omtrent midt imellem de ovenmeldte G jennem snitscourser for begge A ar, udgjor noget over 540,000 Rbd.
D et samlede Belob vil altsaa kunne ansættes til omtrent
1,340,000 Rbd. r. S ., hvilket i 1814 kommer meget dybt
under de 2 M illioner Species, som D anm arks J o rd - og
Tiendebesiddere i 1814 havde at svare, dcels i Nytte og
Brugsskat, deels som £ af Bankheftelsesrenter.
Disse to A ar udgjore de storste Uderligheder med Hen
syn til Folgerne af Skatternes Ansættelse i D anm ark efter
Kornværdie, medens de i Hertugdommerne som sædvanligt
udredtes i S olvm ynt, og de vidne om, at det under de davæ
rende Forhold var umuligt, endog blot med Hensyn til hun
enkelte S kat, at træffe det rette Forhold mellem Statsdelenc.
M en, som allerede anfort, vilde det Forhold, hvori denne
enkelte S k at stod, dog ikke være afgjorende. G aaer m an
nu ind i den hele Beskatning under Krigen, saa kan det
ikke nægtes, at Skatter og andre Indtæ gter af Hertugdemmerne, paa G rund af det bedre Betalingsmiddel, til him
Tid udgjorde en storre sand Værdi end Kongerigets. D e t
var nemlig kun hiin enkelte S kat, der, ved sin Ansættelse til
et betydeligt Kornbelob, var blevet saaledes forhoiet for
D anm ark, at den uden for de særegne Forhold i de A ar,
hvori Pengeværdien stedse forringedes, og derimod K orn
priserne i Navnebelob stedse vorede, vilde være bleven, baade
i sig selv og i Forhold til Hertugdommerncs Skatter, alt
for byrdefuld, noget, der kjendclig viste sig i 1814, og til-
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beelS vedblev t de folgende A ar*), hvilket foranledigede en
Nedsættelse i Kornbelobet ( P l . ISfcc M a rts 1816), ligesom
det vel og fremskyndte T ilbagegangen til S kattens Bestem
melse i P enge, hvilket og nu formedelst Pengevæsnets storre
Fasthed blev m uligt (fee F d g . 15de A pril 1818). Hvad
de S k a tte r angaaer, der ikke bleve forandrede under P en g e
væ snets F o rfald , da indeholdtes heri aabenbar en betydelig
Nedsættelse for D anm ark . D ette gjelder, til Exempel, om
alle ældre Hartkornsskatter, der endnu i 1812 erlagdes med
de forrige B elob i dansk C ourant og ved F d g . 9de J u l i
1813 vel bleve ansatte til K ornvæ rdi, men kun til det B elob,
som de udgjorde efter de (nom inelt) hoie P riser i 1811,
16 R bd. 51 ß. for 1 Tonde R u g og 1 Tonde B y g , medens
Hertugdom m erne naturligviis ogsaa udredte deres gamle
C ontribution i fuldgyldige B etalingsm idler; fremdeles om
Kopskatten, der oprindcligviis var lige i D an m ark (N orge
blev allerede i 1772 befriet for denne S k a t, hvori der
og ved tidligere A nordninger vare gjorte adskillige Lem
pelser), og i Hertugdomm erne (dog at i Holsteen det hele
forhenværende Gottorfske Gebeet, saavelsom alle adelige
G odser vare frie (cfr. oven S . 215 R o te), men i D an m ark

*) J e g har til h il« Tid udforlig drøftet hine Forhold, dog kun saaledes som de viste sig i D anm ark, hvor m an, fra den T id af, da
ovenanførte Skattem aalestok vendte sig mod Landmanden forte lyde
lige K lager over de hoie S k atter, hvilke og, som oven bemarket,
i enkelte A ar virkelig bleve yderst byrdefulde, og det faa m eget
mere, som C oursforbedringen og de deraf hidrorende Forhold, paa
m ange andre M aader trykkede Giendomsmoendene. S e e E unom ia 1 B .
S . 5 3 2 — 5 7 6, 2 B . S . 5 3 2 — 5 7 4 , og et sårskilt i 1817 udgivet
lidet S k rift over GrundeirrneS og K apitalisternes S tillin g i F or
hold til hinanden. O m Forholdet til B esiatningen i H ertugdøm 
merne var den Tid ikke T a le , og jeg fandt navnlig ingen A nled
ning til derpaa at indlade m ig, sijøndt det just ikke var m ig
stemmed.
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Lndsvandt til eu Ubetydelighed, indtil den i 1812 ved F dg.
6te M a i blev ophavet, imod at cit anden S k at blev sat i
Stedet, der dog ikke indeholdt fuldt Vederlag for Kopskatten
faaledes fom den var under et regelmcrssigt Pengevasen,
og hvorhos den, forsaavidt Landet angaaer, aldeles blev efter
givet, ved F dg. 13de M a rts 1816; ligeledes om B ygningsskatten der, efter de ovennavnte Forordninger af 1802, i
det Vasentlige var lige i D anm ark og i Hertugdommerne,
(dog at der for de Kjobenhavnfte Bygninger vare saregne
N egler), og under Krigen, den sorskjellige Pengcvard uag
tet, modtog de samme Forhoielser*). (S e e Fdg. af 8de
A pril og 4de S ep tb r. 1809). I Toldafgifterne ftete der
vel Tid ester anden en D eel Forhoielser, men disse vare
dog meget langt fra at veie op mod Pengevardiens F o r
ringelse. D a det under P engevasnets vedvarende F o rv a rrelse saaes, hvor lidet den fornodne Forogelse i S tatsin d tag 
terne kunde opnaaes paa denne M aade, gik m an omsider
over til en saregen M aalestok for Toldafgifter. D et blev
nemlig ved F dg. 23de J u l i 1811, under adskillige narm ere
Bestemmelser, fastsat, at de ftulde ansattes til Species efter
Forholdet 3 : 2, dog at de kunde erlagges meb D .-C . ester
den Bestemmelse, som derom ved farlig P lakat blev givet.
M en den samtidig dermed indtil videre fastsatte Cours for
disse saakaldte Toldspecier (600) var allerede strap temme
lig langt fra den virkelige, og blev dog ved at gjelde endog
ester at den virkelige Cours var gaaet op til mere eud det

* ) A t ben storre Forhoielse, B ygnin gsstattcn i Kjobeuhavn fik ved
Fdg. 4be S ep tb r. 1809 § 2 , et blev udvidet til Hertugdom m erne,
fulgte allerede af ben forhen anførte alm indelige N egel. D en er
tovrigt vedbleven, m edens de ovrige Forhoielser ere bortfaldne, thi
den Fordobbling, B ygnin gsstatten tovrigt fik ved F dg. 13de
M a r ts 1816, var kun E rstatning for den Jldstedsstats Vcerd,
der ved Fdg. 6te M a i 1 8 1 2 var blevet fat i KoPstattenS
S te d .
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tredobbelte. D en ne samme R egel, der i 1812 og blev
gjort gjeldende for nogle enkelte andre Afgifter, var saaledes heller ingenlunde istand til at opretholde Afgifterne i
det rette F orhold. E ndnu mindre var dette Tilftrldct med
enkelte andre A fgifter, der vel bleve forhoiede, men blot ved
T illæ g i dansk C o u ra n t; blandt disse er kun Consm ntionen
af V igtighed (F d g . 23de October 1811). J o v rig t vare
der enkelte af de i bemeldte T id udskrevne nye Afgifter, der
stode i et bestemt geometrisk F orhold til de Vcrrdier, hvoraf
de skulde svares, og disse vare ikke blot i N avnet men og i
Virkeligheden lige. D ette gjelder i Særdeleshed om den
ved F d g . af 4de S e p tb r. 1809 baade i Kongerigerne og i
Hertugdom m erne paabndne C apitalffat, og om den under
8de F eb r. 1810 anordnede Indkom stskat, og de ved andre F o r
ordninger af sidstnævnte D a tu m paabudne Afgifter af Arv
og ved Eiendom m es Overdragelse. O gsaa kan hertil hen
fores den under 9de D ecbr. 1809 paabudne Forhoielse i det
stemplede P a p irs T a rt, hvis V irkning dog blev noget rin 
gere i Hertugdom m erne, fornemmelig med Hensyn til de ad
skillige Befrielser, som der fandt S te d for stemplet P a 
p irs B ru g .
E fter alt det F oran forte er det klart, at Afgifterne til
hiin T id vare af storre Betydenhed i Hertugdom merne, hvor
de erlagdes i fuld Pengevæ rdi (dog med nogen Indskræ nk
ning fra M idten af A aret 1812, da de forskjellige slesvigholsteenske Repræsentativ er, hvormed Afgifterne kunde betales,
ikke længere kunde holde dem i P a r i. D e t indsees og let,
at andre In d tæ g ter a f Hertugdom m erne, saasom D om aineog P o s t-In tra d e r, ligeledes m aatte afgive en bedre H jælpe
kilde for Finantserne end de samme In d tæ g ter i D an m ark .
D ette g jald t og i Særdeleshed om de betydelige S u m m er i
stesvig-holfteenffe R epræsentativer, som til den Tid bleve
udgivne. Skjorrdt alt dette ligger klart i Anordningerne i
Forbindelse med de bekjendte Pengeforhold, skal jeg dog,
til Overflodighed, henvise til det flere G ange, forhen nævnte
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Skrift af Nathanson, hvori dette idelig findeS udtalt og for
en stor Deel oplyst*).
Ogfaa er det vist, at Afgiftsyderne og navnlig Landeiendomsbesidderne i hiin Tid vare mere bebyrdede i Her
tugdommerne end i Danmark.
Priserne paa Korn og
andre Producter bleve vel her kaldte hoie, fordi de udtryktes
ved et stort Tal i de dybt nedsatte Papirpenge, men i vir
kelig Værd vare de, paa Grund af den daværende Stands
ning i Handel og Sofart, gaaede dybt ned under dem, hvortil
man i de foregaaende Aar var vant, og det er altsaa be
gribeligt, at det for de Eiendomsmænd, der vare beheftede
med en noget betydelig Gjeld, kunde være vanskeligt at
bære de i et anseeligt Forhold stegne offentlige Byrder. I
Danmark var derimod den ringe Pengeværdi Eiendomsbest'ddderne til Lettelse, ikke blot ved Skattebetalinger, men og
med Hensyn til Renter og andre Betalinger, som de havde
at erlægge. Derimod var i hiin Tid Embedsmænd, Pen
sionister og de Capitalister, der ikke vidste at benytte Be
vægelserne i Pengeværdien, i en hoist trykket Forfatning,
idet de maatte tage til Takke med et betalingsmiddel,
hvis Forhold ei blot til det Solv det skulde forestille,
men og til de Fornodenheder, som derfor stulde anskaf
fes, var faldet saare dybt. Naar man nu for Nogen,
der ikke har Erindring om hiin Tid, nævner de Priser,
hvormed man da maatte betale Livets forskjcllige For
nodenheder, klinger det som en Fabel, og man har selv ondt

*) See, tit Er., S . 524—526. Her er blandt andet anført, at Told
intraderne i Hertugdømmerne i den Tid vare større end i Kongeri
gerne, og navnlig i Aarene 1808—1811, hist udgjorde omtrent
775,000 Rbd. S.-H. C. aarlig, medens de vare ubrtydrligc i Dan
mark og i Norge. Dette har iøvrigt vel for en meget stor Deel
staaet i Forbindelse med de fra det Napoleouste Fastlands-System
hidrørende sårdeles Handelsforhold, og er ingenlunde i det Hele
faldet paa Forbruget i Hertugdømmerne.
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ved at begribe, hvorledes navnlig Embedsmandene med de i
sig lave Gager, der efterhaanden sank ned til £, | ,
og
endnu meget dybere, af det de ffnlde vare, have med alle
de Jndskrankninger og Savn, som de »matte underkaste sig,
kunnet komme igjennem hiin Tid. I Hertugdommerne lede
disse Etasser derimod ordentligviis aldeles intet, men stode
sig erldog vel ved de faldne Priser paa flere LivsfornoderiK
heder. Senere vendte Bladet sig mod de danske Eiendoms- '
mand. Foruden at den for Landskatten valgte Maalestok i
1814 og tildeels i de folgende Aar blev trykkende, begyndte
de snart at foruroliges ved Tanken om hvad der under
Courscns Forbedring forestod dem, navnlig naar de ved
Fdg. 5te Januar 1813 bundne Capitalcr bleve opsigelige.
Der oploftede sig derfor, navnlig i Jylland, hvor Forhol
dene vare uheldigst, flere Stemmer for en Forlangelse as den
engang ad Lovgivningsveien givne Henstand eller for andre
Lempninger i de paa Eiendomsmandene hvilende Forplig
telser. Narmest for Ddelaggelse stode de, der, inden §øinene vare blevne opladte, havde i de forste Aar efter Pengevasnets Forarrdring ved Eiendoms Kjob eller i andre
Maadcr paadragct sig betydelig Gjeld i Rigsbanksedler,
der i virkelig V ard kunde vore til det tredobbelte eller mere
- af hvad Sedlerne til den Tid i Virkeligheden gjaldt. Men
ogsaa af dem, der havde kjobt Eiendomme kort inden Fdg.
af 1813 udkom, vare der Mange, der, nagtet den stiftede
Gjeld ved denne Forordning var nedsat i Forhold til den
Pengcvardi, hvonmder den var stiftet, fandt sig i en uhel
dig Forfatning, efter at Pengevasnet igjen begyndte at
reife sig. I Sardeleshed gjaldt det om adskillige tildeels
forhen meget formuende Mand, der vare i det Tilfalde som
Fdg. § 33 omtalte (cfr. P l. 10de Augnst 1813), og som
under de hoie nominelle Eiendomspriser, der vedligeholdt sig
i 1813, ikke havde fundet Anledning til at benytte sig af
den dem der hjemlede Ret til at trade tilbage. Men en
langt mere almindelig Grund til cit uheldig Skjabne for
Eiendomsmand laae deri, at der under Coursforbedringen
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bleve faa mange Letligheder til en fordeelagtig Anvendelse
af Capitaler (fornemmelig ved Kjob af Statspapirer), at
det blev vanskeligt for de Mange, der ved den lovbeftemte
Henstands Udlob havde at udbetale de paa deres Eiendomme hvilende Heftelfer, at erholde de dertil fornodne
Laan nden paa hoist byrdefulde Vilkaar. Mange Giendomme kom herved til tvunget Salg, uden at de derpaa
hvilende Heftelfer kunde udbringes, skjondt der, baade efter
Eiendommenes tidligere Vcrrdie og ester den, fom de ester cn
Deel Aars Forlob igjen opnaaede, vilde i mange Tilstrlde
have været endog betydeligt Overskud. Ulykken blev i hoi
Grad foroget ved den Række af Aar (1820—1826), hvori
Landmændenes Frembringelser, især Korn, sank ned til faa
lave Priser, fom ikke i lange Tider vare horte og næsten
hvert Aar gik dybere og dybere. Ved soransorte Omstæn
digheder gik og mange Capitaler felv as deur, der maatte
anfees for tilborlig sikkrede, til Grunde ved de af fortrins
berettigede Creditorer foranstaltede Salg; hvilket ogfaa i
flere Maader virkede til Skade for Ejendomsværdien og
Crediten. Foruden at Landmandens forringede Stilling med
forte en stor Slappelfe i Kjobstædernes Erhverv, bleve og
faa mangfoldige Kornhandlere odclagte, og det endog til en
Tid, da Kornpriferne i Virkeligheden holdt sig taalelig vel,
men dog omfatte i Sedler, hvori de Handlende havde indgaaet
deres Forpligtclfer, ikke fvaredc til Jndkjobs Summerne.
Dette bidrog, i Forbindelfe med de aarlig aftagende Prifer,
til at Korn blev næsten uaffætteligt indtil den flette Host
i 1826 igjen bragteKornpriferne i Veiret. Deovennævnte
Pengeforhold havde og famme ffadelige Folger for Kjobftædeierldommcne fom for Landciendommene. I hiint hele
Tidsrum var Tilstanden i Hertugdommerne langt mindre
uheldig; thi skjondt man og der, font i andre Lande, lecd
under forogede Byrder og i de ovenbetegnede Aaringer un
der lave Produktpriser, faa var man dog der faa godt fom
frie for de Creditforhold, der virkede faa fordærveligt her i
Landet.
Hertngdommerne korn derfor tidligere igjen til
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Krafter, men omsider kom Danmark meget vel med; og
det turde endog vare, at de mange Omskiftninger af Giere,
der fulgte af de ovcnmeldte beklagelige Forhold, ogsaa havde
deres gode Folger, i det de nye Giere, som bebyrdede med
mindre Gjeld, havde storre Krafter, for en stor Deel ogsaa
storre D rift, til at foretage frugtbringende Forbedringer.
Hvad de lonnede Embedsmand angaaer, og de ovrige, der
vare de lidende under Courantscdlernes Nedvardigelse, sitet blev
deres Tilstand vel noget bedre under Pengevasnets Reisning, nten vedblev dog lange at vare meget ringe De
tabte nemlig ikke blot f af de tidligere bestemte i sig tarve
lige Gagers virkelige Vard ved fcett lettere Myntfod, men
den betydelige Forskjel, der var mellem virkeligt Solv og
den saakaldte Solvvardi, tnedtog i flere Aar en meget bety
delig Deel af de levnede £. Saaledes vedbleve Embedsman
dene i Hertugdotnmerne ogsaa i denne Periode at have det
bedre end de danske, hvilken Ulighed efter nogle Aars For
lob blev formindsket, forst ved at de fra 1818 fik deres Lonninger i rede Solv, og senere ved adskillige Lonningers Forogelse, hvorved Tabet paa Myntfoden nogenlunde blev dakket,
dog ikke for alle Embedsmand.
Efter hvad der rnt er udviklet deels om Dantnarks og
HerMgdommerttes Bidrag til de falles Byrder under K ri
gen og umiddelbar efter samme, deels om de Tilstande, der
udviklede sig af Krige» og de i Anledning af samme tagne
Forholdsregler, er der ingen sand Grund til fra den ene
Statsdeels Side at beklage sig over, at den anden er blevet
begunstiget paa huns Bekostning.
Lod det sig end med
Sikkerhed paastaae, at Hertugdotnmerne i hiin Tid havde
Ydet, Danmark derimod lidt mere, saa er det dog klart,
at sirat)cl det ene som det andet havde sin Grund i For
hold, som fra gammel Tid havde bestaaet i disse forskel
lige Statsdele, og som hverken havde deres Oprindelse
fra nogen Forkjarlighed for dett ene eller anden Side, eller
af noget saadant eensidigt Hensyn bleve vedligeholdte. Det
Foranforte visir ttetop, med hvilken upartisk Omhtt Regje21 *
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ringen fegte at udjevne det ANisforhold i Beskatningen, font
Courantstdlernes dybe Nedværdigelse medforte, og den ktmde
neppe have gaaet videre i at gjennemfore dette, uden at
udsatte sig for at gjore Danmark Uret. Det bor heller
ikke ved denne Leilighed glemmes, at naar Danmark i hine
Aar i virkelig Vardie ydede mindre, faa bleve paa den an
den Side ved de dybt sjunkne Pengcreprastntativer, hvor
med Staten dog betalte Renter, Gager, Pensioner m. v.,
store Summer besparede i de danske Udgifter. Jeg har vel
forhen yttret, at Tab af denne Natur ikke mt kumte komme
i Betragtning til at begrunde nogen Paastand out Dan
marks Overbebyrdelse; decls fordi de nu ikke lade sig
beregne, og endnu mindre kunde erstattes de Skadelidende,
deels fordi der da vilde va're tneget andet at bringe til
Modregning. Men en Sandhed bliver det dog, at Staten
i Krigens Tid ved det slette Betalingsmiddel paa danske
Undersaatters Bekostning besparede anseelige Summer, der
bleve og maatte blive udenfor det, der ved Pengevasnets
Forandring blev fordeelt paa alle Statsdele. Man kan
saaledes ikke undre sig over, at der under de yderst forvik
lede og nligeartede Forholde fra begge Sider i modsat
Retning er opstaaet eu Mening om Overbebyrdelse, om der
end katt vare meget at dadle i Maaden, hvorpaa detttte har
Yttret sig. Men det er af stor Vigtighed, at de Vildfa
relser berigtigcs, der have bidraget faa uteget til at fatte
ondt Blod saavel mellem de forffjcllige Statsdele indbyrdes,
som mellem hver af disse og den falles Regjering. Ved
de titberorte de Slesvigske Stander i 1846 meddcelte Oplysnin
ger er det allerede tilstrakkelig lagt for Dagen, at ingen Ubillighed i Byrdernes Fordeling var viist mod Hertugdom
merne. Imidlertid cr Indholdet i Lidenskabens Runs fint
lidet taget til Hjerte der, hvor det ffulde have tjent til at
dampe Utilfredshed, men ved en urigtig Opfatning har man
fra den modfatte Side brugt det til at ophidse Lidenffaberne.
Det er vistnok meget langt fra at disse nu have lagt sig, men
dog er det muligt, at man er nar ved at indste Nodven-
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digheden af noget it eiere at prove de M enin ger, der have
banet Vet'en for B orgerkrig. Ligesom denne Forudsæ tning
ligger til G rnnd for dette hele S k rift, saaledes h ar jeg
attfeet det for ett S a g a f yderste V igtighed, at ogsaa mine
L andsm æ nd bringes til at erkjende, at R egjeringen ligesaa
lidet havde tilsidesat B illigheden mod dem som mod H ertugdom m ernes Jn d v aan ere, og at disse ligesaavel som de have
bidraget til at bære fælles B y rd er, og at saaledes deres
indbyrdes Forbindelse h ar været til fælles G av n faa længe
indtil den p aa Uklarhed om de gjensidige Forhold grundede
nlykkelige T vedragt opstod, der a f de forrige B rodre h a r
g jort indbyrdes Fiender. D ersom mine Landsm ænd vilde
gaae foran i at erkjende, hvad S an d h ed og R et er, vilde
det maaskee bane V eien for ett lige Erkjendelse p aa den
anden S id e .
F o r at fuldstættdiggjore hvad jeg h a t udviklet angaaende
S tatsb y rd ern es F ordeling mellem D attm ark og Hertttgdom uterttc h ar jeg endnu at Iberere de Anker, der fra disses
S id e ere forte over M aadctt, hvorpaa de B y rder, der vare
forbundne med Seddellosningen og med Tilveiebringelse af
de nye Hjælpekilder, som ved R igsbankeits In d re tn in g bleve
Futaiitferite aabttede, cre gjennem B anken, navnlig og ester
dens O v ergang til ett N ationalbank, blevne fordeelte. M a tt
har i dette Anliggende tre Ankeposter, forst nemlig at H ertngdotnm erttes J o rd e r fik ett ttforholdsm æssig hoi Ansættelse
til Rigsbattkhestelse, dernæst at Bankheftelsesrenterne af J o r 
der og Tiender i D an m ark for den storste D eel bleve over
tagne af S tatskassen , uden at der stete H ertugdom m erne
lige S k jæ l, og endelig at de fremtidige Fordele, som ved
det aabne B rev af 30tc J u l i 1813 bleve de Heftelsespligtige titsagte, storstedeels gik tabte for Hertngdom m erne der
ved, at P aten te t af 4de J u l i 1818 foranledigede den store
Fleerhed af de HeftelseSpligtige sammesteds til at udlose sig
a f deres Forbindelse med B anken under de dem derved fore
lagte Betingelser, sotn de vare underkastede, hvis de itte
inden ett bestemt kort T id erklærede sig at ville blive i hiitt
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Forbindelse*). Hvad itu den forste Ankepost angaaer, da
har jeg allerede oven S . 290—293 erkjendt, at Dankheftelserne paa Jorder i Hertugdommerne virkelig ftaae i et storre
Forhold til Heftelserne paa Jorder og Tiender i Danmark
end det, der svarede til den Regel, der rettelig kunde op
stilles for disse forskjellige Statsdeles Bidrag til de falles
Byrder. Men det maa betankes, at Bankheftelscrne, stjondt
de kunde vedblive at henstaae i Ejendommene mod en hoi
Rente, dog i deres oprindelige Natur udgjorde en i en hoist
betrangt Tid udffreven overordentlig Skat, der engang for
alle blev affordret Statens Grundeiere. En saadan kan
ikke saa lige fordeles efter de ellers for en rigtig Beskatning
gjeldende Forhold, men der maa isar tages Hensyn til de
forhaanden varende Krafter, der bedst kunne bare Skatten.
Nu kan det vel, efter det Ovcnforklarede, just ikke ansecs for
sikkert, at de Ta,ration er, der lagdes til Grund for Bankheftelserne, udtrykte det rigtige Forhold mellem Danmarks
og Hertugdommernes Jorder, men det er dog vel temmelig
almindelig erkjendt, at disse sidste den Tid stode i betydelig
hoiere Vardie og afgave storre Jndtagter cttd hine, hvortil
kom, at Grnndeicrne i Hertugdommerne, inden for Grand
ferne af de paa deres Eiendomme hvilende protokollerede
Panteheftelscr, knude, dog mcd nogen Jndskrankning, ved
Afkortning i Renter og Capital, overfore Byrderne paa
Panthaverne, i nogle Tilfalde paa Staten (see § 50
og § 53, den sidste efter den tydske Text). De danske
Grundeiere autoges, og det ikke uden Foie, ved Pengeforandringcn at vare komne i en betankcligere S tilling end
Hertugdommernes, idet de paa deres Eiendomme hvilende

* ) D e t maa erindres, at der her kun er Tale om Deeltagelsen i de
B yrder, som fulgte af de Banken paalagte Forpligtelser mod S t a 
ten, og ikke om hvad man havde at erindre mod den med RigSbankens Oprettelse forbundne
vve« S . 100

109.

Forandring i

Pengevæsnet.

See

327
Prioriteter, skjondt for en stor Deel nedsatte under deres
oprindelige V æ rd, dog fik en langt fiorre Vcrrdie end den,
hvortil de ved Coursen vare nedsjunkne, og som i adffitlige
A ar havde udovet en indgribende Indflydelse paa alle Fore
tagender.
D en anden Ankcpost har, naar man har sat sig ind i
hine Forhold, aldeles intet at betyde; thi efter hvad der
allerede er bemærket oven S . 315— 316, var den de danske
J o r d - og Tiendebesiddere tilstaaede Afkortning aldeles nodvendig for at de ikke skulde blive overbebyrdede. D en sær
deles F orm , hvorunder Lovgivningen saaledes sogte at tilveicbringe Ligevegt mellem de forskjellige Bankheftelsespligtige, har iovrigt ikke bidraget lidet til at m an baade i H ertngdommcrne og i vore Kjobstæder har troet, at de danske
Landmænd vare begunstigede paa deres Bekostning*), og
dog har den tvertimod foraarsaget, at Bankens ved det aabne
B rev af 30te J u li 1813 bebudede og ved Oktroi af 4de
J u li 1818 fnldforte O vergang til de Heftelsespligtige som
Interessenter ikke blev dem til Fordeel. D e tabte endog
ved den hele Forandring den Adgang de oprindeligviis
havde havt til at frigjore sig for den hoie Rente af
Procent ved at gjore Udveie til at indbetale C apitalen; og
derhos bleve de for den storste D eel (for £ af deres Heftelsers B elob) udelukkede fra de betydelige Fordele, som
him Forandring med Banken omsider har fort med sig,
og som derfor for storstedecls er kommen Gierne af de hef
telsespligtige Bygninger i D anm ark tilgode, eller dem, til
hvem disse have overladt deres R et, hvilke Fordele iovrigt i
lige Forhold med dem vilde have tilfaldet alle Heftelses
pligtige i Hertngdommerne, saafremt disse ikke havde fore
trukket at gaae ud af Banken. D et var vistnok aldeles
nodvendigt, at gjore Indskrænkninger i de Fordele, som
• ) O gsa a Forfattere, der iovrigt ansee Hertugdom m ernes Klager
over Bankindretningen som aldeles ubefoiede, tillaeggr den her om 
handlede scrrdeleS V eg t. S e e M onrad 1. c . S . 51.
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J o r d - og Tiendebesidderne i D an m ark , efter de oprindelige
Bestemmelser, kunde have g jo rt sig, og som ogsaa Enkelte
af dem virkelig havde erhvervet (see Oktroien 4de J u l i
1818, § 11 N o. 2 ). M en der er dog, efterat S a g e n i
1818 er blevet endelig afgjort, saa langt fra at være Anled
ning til at klage over nogen dem fisil G unst, at det vel
snarere havde været at onste, at Forholdene da vare blevne
saalcdes ordnede, at Fordelen a f B anken ikke i et saa stort
O m fang var tilfalden en enkelt Classe af Heftelsespligtige,
men at S tatskassen , som bar en saa stor Andeel af B ankheftelsesrenten, ogsaa havde faaet nogen, stjondt ingenlunde
en fuldkommen dertil svarende Andeel af Bankudbyttet, hvilket,
der p aa en middelbar M aad e var kommet de Heftelsespligtige
tilgode, som ikke deri fik D eel, var noget, hvorpaa S t a t s 
kassen den Tid mcd god Foie kunde have gjort P aastan d .
Hvad endelig den tredie Ankepost angaaer, da er det
vel saa, at Fleerheden a f de Heftelsespligtige i H ertugdom 
merne bleve brostholdue ved at udtræde af Bankinteressentskabet. M en dette var dog nærmest en Folge af deres eget
V a lg , og m aa det end indrom m es, at de Vedkommende ikke
den T id vare istand til at bedomme Fordele og T ab saaleledes, at de kunde gjore en forstandig B ru g af den dem ind
rommede V alg ret, saa er det dog vist, at det var et da herskende alm indeligt Ønske i Hertugdom m erne, som bragte
Negjeringen til at indrom me disses G rundeiere den R et til
at udtræde af samme, hvorover de senere have sukket, og at
flere af Hertugdom m ernes indsigtsfuldeste og anseeligste
M æ nb havde deeltaget i at undersoge de Betingelser, hvor
under det kunde tilstedes. E n stor M æ ngde Bankbeheftede
i D an m ark have og til hiin Tid M t dem ved deres Actieret saa godt som uden V ederlag. J e g h ar iovrigt i de
flere B etænkninger, som jeg i 1836, 1837 og 1838 h ar
p aa Kongelig B efaling afgivet over den saakaldte 12 M il
lio n s -S a g , og hvilke findes indforte i Collegial Tidendert,
udforlig oplyst, hvorledes Forholdene stillede sig mellem de
forffjellige C lasser a f Heftelsespligtige, som O ktroien a f
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1818 dannede, og, skjondt det deraf fremgaaer, at der narblevet tilstaaet den ene af disse Classer vel meget, saa m aa
det dog bemærkes, deels at Bankens Fordeel og F inantsernes T ab ved den i him S a g trufne Overeenskomst kun
blev omtrent halv saa stort som Bankens Paastand gik
nd paa, hvormed Finantserne, vistnok paa G rund af den
uheldige Redaction af Oktroiens §§ 6, B . 1, der kunde
synes at tale imod disses iovrigt velgrundede Paastand,
fandt at burde lade sig noie, deels at det endog nok saa
meget var de danske J o rd - og Tiende-Besiddere som de
flesvigske og holsteenffe Heftelsespligtige der kunde siges at
være komne tilkort ved den M aade, hvorpaa hiint ydcrst
vanskelige og forviklede Anliggende var blevet ordnet. D e r
hos rnaa jeg endnu bemærke en Omstændighed, som ikke
vides forhen at være ndhævct, men som er af ikke liden
Vigtighed med Hensyn til Bedommelsen af den hele Forde
ling af Byrderne mellem D anm ark og Hertugdommcrne.
E n betydelig D eel af hvad der for Tiden udredes til B a n 
ken som Heftelsesrente vil nemlig om en Række af A ar gaae
over til S taten som S k at. Udi vore Finants-O versigter
og Budgetter samt i de Sam m enligninger, der cre anstillede
mellem D anm arks og Hertugdonnnernes S katter, ere Landskatterne for D anm ark kun opforte med det Belob, der
bliver tilbage efter Afdrag indtil 1838 af de & af Bankheftelscsrentcrne for J o rd - og Tienderenterne med 820,000 R d.
og siden af de 328,000 R d., hvortil Afkortningen, i Folge
fornævnte Overeenskomst, er blevet indskrænket. M en det
er aabeubart, at de danske J o rd - og Tiendebesiddere dog
virkelig have disse respective 820,000 og 328,000 R d. at
Letale i Afgift til det Offentlige uden alt særligt Vederlag,
og at navnlig den sidstnævnte S u m , der ikke er indbefattet
i den oven S . 284 omhandlede Beregning over de indbyr
des Skatteforhold, er et yderligere B idrag fra D anm ark.
Hertil kommer endnu hvad der af de Jo rd e r og Tiender,
hvormed Geistligheden er beneficeret, for Tiden udredes til
Banken, men som, naar denne har faaet hvad der tilkommer
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den, i Folge Fdg. 11te Sept. 1822 § 1 og det aabne Brev
4de Decbr. 1838 § 8 falder til Staten, der fim under denne
Betingelse har eftergivet de storre Belob, der tilkom den som
Skat af bemeldte Gjenstande. I disse vedvarende Bidrag
vil der uden Tvivl findes et tilstrcrkkcligt Vederlag for det,
Hertngdvmmerne i de Aar, hvori de gjennem Bankinstitutet
i Altona have afgjort den Andeel af Bankbyrderne, der
faldt i deres Lod, maatte have udredet forholdsmcrssig mere
end Danmark. Dog maa herved bemcrrkes, at den Kon
gelige Kasse for at tilveicbringe den Omregulering, som in
deholdes i forncrvnte Kongelige aabne Brev, har maattet af
give til Banken rentebærende Effekter til et Belob af 2
Millioner Rigsbankdaler (see det aabne Brev af 1838 §
1), hvis Renter altsaa blive at afkorte i forncrvnte 328,000 Rd.
Efter alt det Anforte er det imidlertid uden al Foie, naar
man forekaster Regjcringen at have ved Beskatningen og Pengevcrsnet begunstiget Hertugdommerne paa Danmarks Be
kostning. Men endnu er der en Forestilling, som idelig ud
tales af dem, der miste Forbindelsen med Holstcen, vel og
med den Deel af Slesvig, der er overvciende tydst, ophcrvet eller dog indstrcrnket saa meget som muligt. Man me
ner nemlig, at Danmark ved denne Forbindelse er kommet
under en tydst Indflydelse, som har lammet dets nationale
Udvikling og truer med det danske Folks fuldkomne For
tyk stitut g. Dette forkyndes som en afgjort Sag uden mindste
Forsog paa nogen Begrundelse, men gjor derfor maastce
desto storre Indtryk, ligesom det og derved bliver vanskeligere
at gaae det i Mode. Jeg stal imidlertid soge at henvende
Lcrserens Blik paa de forstjellige Forhold, hvori Faren for
Danmarks Fortydstning i al Fald skulde vise sig. I det
Foregaacnde har jeg godtgjort, hvor liden Grund man i al
Fald for det sidste halve Aarhundrede har til at klage over
at de Mcrnd, der ere udgaacde fra Hertugdommcrne og der
have faaet deres Dannelse, skulde i en uforholdsmæssig Grad
have havt Deel i den hoiere og meest indflydelsesrige Stats
tjeneste eller iovrigt faaet Embeder i Danmark. Der vil heller
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ikke kunne anfores noget Exempel p aa, at der fra den S id e
er udovet nogen skadelig Indflydelse paa vor R etstilstand.
Lovgivningen og F orv altning en h ar tvcrtimod baade der og
her vedligeholdt sine Eiendommeligheder. K un i de F orhold,
hvori ovcreensstemmende eller dog tilsvarende Love i et eller
andet offentligt Oiemeed vare fornodne, (saasom U dffrivningsvæsnet, F attigvcrsnct, Toldvæ snet, og visse andre G rene af
S kattevæ snet), er der draget O m sorg for en tildeels dog ufuld
stændig Lighed i begge S tatsd eles Lovgivning, og i de herhenhorende A nordninger vil m an vanst'elig kunne nævne noget
Exempel p aa, at D an m ark s In te re sser ere blevne opoffrede
for H ertugdonnnernes. I hvad der nærmere horer til den
private R et er der næste« aldrig foregaaet nogen F o ran d rin g
i D an m ark s Love for at komme i Overeensstemmelse med
H ertugdom m ernes eller omvendt, men hvad F o ran d rin g der
enten i den ene eller den anden S tatsd eel er foregaaet, h ar
ordentligviis indeholdt en Udvikling eller Lem pning a f dens
egen hidtilværende R et. N avnlig have de G rene af vor
R et, der indeholde meest Eiendom m eligt, vedligeholdt denne
Eiendommelighed og kun i deres Enkeltheder faaet saadanne
F orbedringer, hvortil de, efter E rfarin g og under F o rh o l
denes Udvikling, fandtes trængende, uden at der h ar herffet
nogen Bestræbelse for at lempe dem efter H ertugdom m ernes.
E r der end under Overveiclserne om stige L ovforandringer
stundom taget Hensyn til fremmed R et, da er dog intet
deraf gaaet over i vor R et, som ikke er fundet at kunne bestaae med dens egne G rundsæ tninger, og uden at være al
deles afpasset efter dens ovrige In d h o ld . Ligesaa lidet vil
det sindes, at noget a f vor R ets Eiendommeligheder er ved
Lem pning cttfctt efter H ertugdom m ernes R et eller efter frem 
med R et gaaet til G runde enten ved den videnffabelige B e 
handling eller ved dens Anvendelse ved D om stolene. N aa r
en senere P eriod es retsvidenffabelige Undersogelser mere
have befattet sig med fremmed R et end forhen, h ar m an
dog kun brugt den som Hjælpem iddel for en yderligere Ud
vikling af det, der iovrigt finder sin Begrundelse i vor egen
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N et, og for letm'gt at scrtte dens Eiendom melighed, ordentligviis dens F o rtrin , i et klarere L ys. M en det er derhos
netop sjeldent, at H ertngdom m ernes R et h ar vcrret G jen stand for nogen saadan Benyttelse, og det fordi denne ikke
har faact nogen synderlig Udvikling, men h ar beholdt form ange Levninger af den forskjellige N et, der h ar hersket i
de Landstrcrkningcr, hvoraf de efterhaanden ere blevne sam
mensatte, og af de scrrdeles F orhold, der gjorde indgribende
F orandringer i den tilvante N et vanskeligere der end i K on
geriget. (cfr. oven S . 220 og 222). D e t vilde uden T vivl
have vcrret onskeligt, ont de forskjellige S tatsd elcs Lovgivnin
ger vare bearbcidcde med mere indbyrdes Hensyn end det er
skeet, men, ligesom dette dog oftere h ar vcrret Tilfcrldet i
den senere T id end forhen, faa er det S p o rg sm a a l, som
jeg h ar for D ie, ikke om der m aatte vcrre forsomt noget af
hvad der kunde have vcrret gjort for at bringe D an m ark og
Hertugdom m erne hinanden ncrrmere, men kun om R etstil
standen i D an m ark er under det hidtilvcrrende Forhold til
Hertugdom merne blevet saaledcs forvansket, at m an maatte
onske dette F orhold ophcrvet.
J o v rig t ere der vistnok nogle G rene af Lovgivningen
og S tatsind retnin gen , hvorpaa Tydsklcmd i crldre T ider har
ndovet en betydende Indflydelse. M e n , decls h ar denne
ingenlunde i det Hele vcrret at beklage, decls er det, der
saalcdes er kommet til os fra Tydskland, efterhaanden blevet
lempet saaledcs som vore F orhold og Udviklingens G an g
have krcrvet, og endelig er der saare lidet af hvad der hertil
kan henfores, som gjennem Forbindelsen med Holstcen har
faact In d g a n g her i Landet. J e g skal ikke tale om den
omfattende Indflydelse, de tydske R eform atorer have havt
p aa vort Kirkevcrsen, da jeg dog ikke antager, at N ogen
vilde beklage R eform ationen, og der er neppe heller N ogen, som
vil antage, at den kun formedelst H ertugdom m ernes den Tid
desuden noget lose Forbindelse med D an m ark er trcrngt ind
i dette. D e r er iovrigt mellem D an m ark s og H ertngdom -
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mentes kirkelige Love og kirkelige Indretninger ttæftm intet
andet fælles end hvad der ligger i det fælles Grundlag,
hvorpaa de ved Kirkereformationen bleve byggede; siden har
man fra hver Side gaaet fin egen B ei faa godt som uden
gjensidig at bekymre sig om hinanden, (hvilket for Resten
ikke i det Hele er at rose). Som et Exempel paa et vigtigt
Forhold, hvori tydske Love og Indretninger have faaet en
Indflydelse her i Riget, som man derimod maaskee kunde
sinde beklagelig, skal jeg nævne Laugsvæsnet. Men otti man
end ikke maatte indromme, at det i sin Tid har været et
gavnligt Udviklingstrin, faa er det dog ingenlunde gjennem Hertugdommcrne at det er kommet til Danmark. Det meest
Hæmmende deri har man desuden saa godt som ganske holdt ude
herfra, saasom sluttede Laug, og efterhaanden har det, navnlig
ved Fdg. 21de Marts 1800 (cfr. P l. 3tic Novbr.1832) faaet
en saadan Skikkelse, at det i det mindste er tvivlsomt, om det
ikke med nogle yderligere Forbedringer, der ganske ligge i
denne Anordnings Aand, endnu maatte fore til den hensigts
mæssigste Ordning af Haandværksforholdeue. I den Udvik
ling, Laugs- og Næringsvæsnet har faaet i Danmark, have
Hertugdommcrne ikke taget Deel; hvorimod endog en Mængde
Baand paa Næringerne der have fundet Sted, som man her
aldrig har kjendt uden som en ganske enkelt Undtagelse, og
hvilke man her vilde ansee for aldeles utaalelige, (saasom
Motletvang og andre saakaldte Banrettigheder). Forst i
senere Tider er der skeet noget og paatænkt mere for at ftigjore Næringsbrugerne for de mange Baand, som hvilede
paa samme i Hertugdommcrne. En Green af vor Lovgiv
ning er der, som i en ældre Tid har veeret fuldkommen tydsk,
den militære nemlig. Baade Krigsartiklerne af 9de Marts
1683 og Krigsrets Jnstruren af samme Dato, saavelsom
den under 19de J u n i 1703 udgivne Forklaring over denne,
vare affattede paa tydff og udgjorde i mere end Hundrede
Aar i denne tydske Text og uden at der gaves nogen med
offentlig Troværdighed forsynet dansk Oversættelse (en saa-
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dan blev forst udgivet under 8de Januari 1808) de Ho
vedlove, hvorefter vore Landkrigere baade skulde domme og
dommes. De vare endog storstedeels oste af Keiserlig tydske
Krigsartikler, og man kunde navnlig med Hensyn til enkelte
af de Misgjerninger, der navnes i den 21de Krigsartikel,
fristes til at troe, at de, naar de henvise til Loven, ikke
have havt danske Lov, fom og forst noget sildigere blev
kundgjort, men Carl den femtes peinliche Gerichtsordnung
for Die. Det var og lange derefter at Lovene for Landetaten udkom paa tydst', og at det vedkommende Collegium
for det meste udfardigede sine Befalinger i bette Sprog,
ligesom Commandoen indtil 1772 var tydst. Men her har
man netop Exemplet paa cn stor Forandring.
Foruden
at Commandoen er blevet danst ogsaa i de i Hcrtugdommerne garnisonerende Dele af Armeen, er ogsaa danst Lov
og Ret blevet gjort til Rettesnor for de M ilitare i Her
tugdommerne endog i rent borgerlige Sager. (See oven
S . 223). Saadanne Kjendsgjeruinger staae dog i aabenbar Strid med den Paastand, at Tydsthedcn stedse har
grebet mere og mere om sig i Danmark, navnlig efter
at Forbindelsen med Holstecn var blevet mere bety
dende end forhen, og at man, for at blive dette Uvasen
qvit, burde gribe Letlighed til at komme ud af bnrne
Forbindelse.
At Videustabelighcdcn i Danmark skulde mere og mere
gjeunemtranges af Tydsthedeu og derved tabe sit eiendommelige Prag, er en Paastand, som man ei stnldc vente af
Nogen, der med rolig Upartisthed har iagttaget Tingenes
Gang. Jeg har allerede i det Forcgaaende omtalt den
retsvidcnstabelige Udvikling og dens Indflydelse paa Lov
givningen. Der er vel af og til fort Tale om en tydst
Retning, som og deri stulde have viist sig, men jeg vecd
ikke, om man har forsogt noget Beviis herpaa, og det vilde
vare misligt at gjette sig til hvad man dermed kan have
havt for Die; gjores et saadant Forsog skal Svaret ikke
mangle. Imidlertid har den tydste Videnskabclighed saa-
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velsom beit tybske Poesie havt stor Indvirkning paa ben
banffe, men ingenlunbe en faa overvældende, at ben futtbc
eienbommelige Ubvikling bervcb er blevet qvalt. Det er
naturligt, at bc levenbe Bevægelser t Videnskaben og Poe
sien, ber have simbct Steb i Tydffland, ogsaa have bereit
os og have revet nogle af os for stcrrkt meb sig, og at
berveb en eller anben eensibig Retning er opstaaet i vor
Litteratur. Men benne nhelbige Virkning har bog kun
været forbigaaenbe, mebens bisfe Bevcrgelser i bet Hele have
havt en opvækkende og hcrvenbe Virkfomhcb. De, ber faalebes have labet sig henrive, have, naar ber var givet bem
nogen Dygtighed til aanbelig Virksomheb — og bette har
ikke vcrret nogen Sjældenhed — om faa Aar bortkastet hvab
ber er Overdrevent og Gensidigt i be Systemer, fom be
havbe inbbrukket, men bcrimob bevaret ben funbe Kjerne og
gjort ben frugtbar. I ethvert Tilfælde antager jeg, at ben
politiske Forbinbelfe mellem Danmark og Holsteen har faa
gobt fom været baabe uben Fortjeneste og uben Skyld meb
Hensyn til Tybsklanbs aanbelige Jnbvirkning paa Danmark.
Denne er iovrigt langt fra ikke nu hvab ben var i Slut
ningen af bet forrige eller be forste Aar af bet nuværenbe
Aarhnnbrebe, ba ben tybske Videnskab og Poesie blomstrede
faa herligt. Efterhaanden fom den tydst'e Litteratur er gaaet
tilbage, har den tabt i fin Anseelse, ligefaa vel her fom i
Hjemmet, ligesom og andre Landes Litteraturer, navnlig
den engelske og den fvenffe, har tiltrukket sig langt storre
Opmærksomhed end i en ældre Tid.
At det danske Sprog i flere Menneskealdre mere og
mere har renset sig for bc tybske Ord og Vendinger, hvor
med bet forhen har været belemret, er eit faa aabenbar
Kjendsgjerning, at det behovede ncppe at bemærkes. Jovrigt turde hiin tidligere Indblanding af Tybst’ ogsaa kun
for en meget lille Deel skrive sig fra den politiske Forbin
delse meb Holsteen, hvilket allerede turde være klart deraf,
at vore fvenffe Naboer have langt flere aldeles tydffe Ord
i deres Sprog end vi. Det er ikke usandsynligt, at deels
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det store Indpas, Hansestæderne i gamle Dage havde i
Skandinaviens Støder, deels Reformationen og navnlig
Luthers Bibeloversættelse har, i Forbindelse med de nordiffe Sprogs daværende liden Uddannelse, udovet en bety
delig Indflydelse i fornævnte Henseende.
Ogsaa ligger det klart for Dagen, at den tydste Bestanddeel af Befolkningen i Danmark mere og mere har
aftaget. Siden Jndfodsretten ere kun ganske enkelte i Ud
landet fodte Embedsmand ansatte i Danmark, og fom oven
bemærket har det ikke været hyppigt, at Holstenere ja
end ikke at Slesvigere have beklædt andre Embeder i Dan
mark end de, der staae i Forbindelse med den hoiere Negjering for Hertugdommerne, der har sit Sæde i Danmarks
Hovedstad. Armeen, der i ældre Tid for en faa stor Deel
bestod af tydste, saavel Befalingsmænd som Menige, tæller
nn som Folge deels af Jndfodsretten og deels af den uden
landske Hvervings Ophor kun meget faa Fremmede, og de af
Hertugdommerne, der beklæde Officiersposter, have i Almin
delighed gjennemgaaet de militære Dannelsesinstituter i Kjobenhavn og ere saaledes ganste inde i det danste Sprog og
den danske Udvikling. I Handelen og Haandværker er og
saa de tydskfodtes Tal i meget hoi Grad aftaget. Men der
hos er det saavel i Embedsstanden som i Næringsstanden
blevet ganske almindeligt, at de, der ikke ere danstfodte, dog
med Lethed læse og forstaae Dansk, for storste Delen ogsaa
kumte tale det, stjondt ikke alle med fuldkommen Færdighed.
Ordentligviis faae og deres Born cit fuldkommen danst
Opdragelse, og det er nu ikke sjeldent, at de konfirmeres af
en danst Præst, medens det forhen var det almindelige, at
alt hvad der kunde regnes for Tydsk benyttede sig af de
Privilegier, hvorefter alle fra Hertugdommerne (uden at der
blev gjort Forstjel paa den tydste og den danste Deel
af Slesvig cfr. dog Restr. 28de August 1833) eller
Udlandet hertil komne Familier og deres Descenden
ter kunde i Hovedstaden holde sig til tydst Menighed og
derved være uden al Forbindelse med det Sogn, hvori de
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boede, noget der vel og tildeels benyttedes af dem, der ingen
Adkomst havde dertil, da det den Tid ansaacs for fornem
mere at hore til ni tyd sk end til en dansk Menigbed. Den
saaledes foregaacde Forandring er af indgribende V irk
ning; thi tidligere var der noget mere afsluttet i de hervæ
rende tyd ske Familier, der vel ingenlunde vare uden ven
skabelige Forbindelser med de Danste, men dog holdt sig nær-mere til hinanden, hvilket nu allerede er langt mindre gfeldendc med Hensyn til de hertil komne Familier, men i al Fald
ikke gaaer over paa Efterkommerne. Disse fole sig gjerne
fuldkomment danske, og man finder iblandt dem ikke blot
mange sande, fornuftige Patrioter, men endog adskillige
Erkepatrioter. De som ikke have gjort nmiddelbar Iagtta
gelse om foran forte Forhold og ei heller ville troe Andres
Iagttagelser, behove blot at underrette sig om, hvorledes
de tydste Menigheder og de tydste Præsters Antal Tid efter
anden er aftaget i dette Aarhundrcde. Da jeg 1794 kom
til Kjobenhavn vare der to saakaldte Compastorer ved S t.
Petri Kirke, og jeg erindrer ikke heller rettere, end at der
var baade en Sognepræst og en Eapellan ved Frederiks
Kirke, derhos var der en tydst Prcrst ved Garnisonskirken;
endvidere var der den Tid en tydst Hofprædikant og to
Profiter ved de tydste reformcerte Menigheder (ligesom der
den Tid og var to franske). S t. Petri Menighed var ikke
alene den Tid ulige talrigere end den siden er blevet, men
en stor Mamgde af den reen danste Befolkning fegte dens
Kirke, navnlig na ar den anden Compastor (D r. Marezoll)
prædikede, ligesom de tvende tydste reformeerte Priester
(Manrenbrccher og Gehren) saavelsom den tydste Hofprædikant (D r. Christiani) herte til de af de daværende Prie
ster, der segtes meget. I den nærmest forndgaaende Tid
havde den ene af S t. Petri Kirkes Præster (den ældste af
vore Muntere, der. da nylig var dod) og D r. Adler ved
Frederiks tydske Kirke, der for faa Aar siden var befordret
til General-Superintendent i Slesvig, været de Præster, som
havde særdeles Tiltrækning for den oplyste Deel af Befolk22
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ningen. D et store T illob, font M arezoll havde i m ia Ung
dom , havde vistnok for en stor D eel sin G ru nd i T idens
R etning og i h ans personlige Egenskaber, sannncnlignede
med de daværende danste P ræ sters. M en det er dog aabenb art, at en stor Aftagen i den D eel af Hovedstadens B e 
folkning, der attraaer tydst Gudstjeneste, udgjor Hoved
grunden, til at der nn kun er een tydst P ræ st i K jobenhavn,
som h ar en nogenlunde talrig M enighed, og at han, stjondt
ogsaa en begavet Mcmfc, nu intet synderligt T illob h ar af
den ovrige Befolkning.
S o m endnu et E rem pel p aa, at det tydste S p ro g s
B ru g efterhaandcn mere og mere er aftaget i K jobenhavn,
stal jeg bemærke, at efter F d g . for det chirurgiste Akademie
af 22de M a i 1785 § 7 skulde Forelæ sningerne ved denne
Lcrreanstalt holdes ligcsaavcl p aa tydst som p aa danst, men
at dette i lang Tid er gaaet ganste af B ru g , uden at dog
dens Bestemmelse som Lcrreanstalt ogsaa for dem, der attraae
chirurgiste Embeder i Hertugdom m crne, hvilket T a l iovrigt
rigtignok er blevet meget ringe, er blevet ophævet.
D e r cre saaledes K jendsgjerninger i M æ ngde, der vise,
at ogsaa den F ry g t er aldeles ubegrundet, at D an m ark ved
Fornyelsen af sin Forbindelse med Holsteen skulde være ud
sat for en F ortydstning. D e t er mi fra alle S id e r beviist,
at denne Fornyelse, under visse nærmere Bestemmelser, er
det, hvori samtlige under det danste S cepter forenede F olk
bor soge deres Frelse. N a a r kun Sandheden heraf indsces
fra begge S id e r, da haabcr jeg, at de fremmede S ta te r,
som crkjende Vigtigheden af at opretholde vort gam le
M onarchie, ville vise sig villige til at fremme, hvad der,
udenfor Befolkningernes egen Erkjcudelse af deres V el, er
fornodcnt for dette F o rm a a l, Holsteens Frihed for at ind
lemmes i en tydst S ta t, og en grundfæstet lige Arvcfolge
for alle D ele af det danste M onarchie.
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