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|üao et anbet Sted * ) bar jeg yttret, hvorledes Tidsomstændig
heder og personlige Forhold ikke altid tilstede en Udtalelse igjennem
Pressen over politiste ©imstande, om

endOnstetom at kunne

giøre det er forhaandm og mægtigt paatrænger sig.
at besinde mig i en saadan Stilling
speciel Opfordring

Jeg troede

og bemærkede, at kun en

foranledigede mig

til allerede

dengang

at

bryde min Taushed, nten at jeg dog strengt vilde holde mig til
Besvarelsen af det forelagte Spørgsmaal, og forbeholde Fremtiden
det, om og i hvilken Udstrækning jeg engang vilde kunne aflægge
mine Medborgere offentligt Regnstab, om og hvorvidt jeg endnu
i min Livstid vilde kunne appellere til deres Retfærdighed, provocerende saavel deres Dadel som deres Bifald.
den sidste,

At vente kun

vilde være ufornuftigt, at stræbe kun efter den, vilde

være formasteligt.

Den, som ikke ganste har for

rnt det indre

Liv over en mangfoldigt bevæget Iderverden og i en ntaastee altfor
stor Forretningsvirksomheds Travlhed,,

han behøver ikke Andres

Hjælp for at komme til ben Overbeviisning, at han har gjort sig
skyldig i Misgreb og begaaet Feil; men Andres Dom kan belære
ham om, hvad der var Feil og Misgreb.

Han tø r derfor giøre

Fordring paa en streng Retfærdighed saavel i Dadel, som i Bi
fald; men

det bliver dog altid et Spørgsmaal,

som kommer til

at afhænge af Omstændighederne, om han ogsaa kan gjore For
dring paa den.
*) Vidnesbyrd, affordret af Kirkeprsvst N ie ls e n .
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Enhver, fom forlanger en Retskjendelse, er forpligtet til at
forelægge det Materiale, font det er nodvendigt at fjende for at
kunne fcelde en Dom.

Som Privatmanden i sine Privatanlig

gender, saaledes kan ogsaa Statsmanden i offentlige Anliggender
kun da forlange en Dom eller besvcere sig over en Dom, der fore
kommer ham uretfærdig, naar han kan opfylde denne Betingelse
og har opfyldt den.

Staaer den Sidste i Spidsen for en Be

styrelse, udgaae Prineiperne for denne saavelsom de Forholdsregler,
hvilke den medforer, alene fra ham, som det i constimtionelle
Stater er Tilfældet mcd den ansvarlige Minister, da behoves der
ikke til hans Forsvar for den offentlige Menings Domstol en spe
ciel Fremlæggelse af Actstykker; det totale Resultat af hans Billen
og hans Bestyrelse ligger klart for Dagen og er tilstrækkeligt til
derpaa at begrunde en Dom. Anderledes forholder det sig med
en Embedsmand, som er virksom i en Mellemsphære, og hvem
Ansvaret paahviler ikke for Tendentsen men for Udforelsesmaaden.
Afviger hans Anffuelse i forftnævnte Henseende fra den foresatte
Ovrigheds, da kan det staae ham frit for, ja det kan være hans
Pligt, paa vedkommende Sted at motivere sin modsatte Anffuelse,
at meddele Raad, at gjore Modforestillinger, eller i yderste T il
fælde, naar hans Samvittighed ikke paa anden Maade kan beroliges, ved Udtrædelse af Statstjencsten at unddrage sig for Med
virkning ved Udforelsen; indtræder dette Tilfælde ikke, og bliver
hans Mening ikke paaagtet,

da er han ffyldig til at underordne

sig med hele sin Embedspligt, hvis Omfang desværre bliver ud
tydet saa forstjelligt, at selv en Pragmatik ikke kan afhjælpe Uvis
heden, og folgelig maa Disciplinen her supplere, hvad Lovgivning
eller Instruktioner maatte lade blive mangelfuldt.
Efter min
Anffuelse er den blotte Udforelse af det overdragne Hverv ikke
tilstrækkelig, men det kan med Rette forlanges, at Regjeringens
Organ, naar den finder Lejlighed til at udtale sig, fremstiller
sammes Motivering i saa gunstigt et Lys som m uligt, eller idetmindste tier, naar den troer ikke at kunne udtale sig paa denne
Maade.

A f alle flette

Embedsmænd cre de altid forekomne

mig at være de ffadeligste, som altid ledsage Udforelsen

af
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en Ijoterc F orstrist, i Sæ rdeleshed n aar denne berører Politikkens
G eb eet, med Trcekken paa Skuldrene og med Beklagelse over at
m aatte udfore en ukjær Forholdsregel imod deres egen O verbev iisn ing . D e nedvcerdige den R egjering, til hvilken de hore,
svcekke T illiden til den istedenfor at ncere den, forege Utilfredsheden
med de besinnende Forhold og fore til U orden, om ikke til O p lo s
n in g. Em bedsm anden tor ikke ville vcelte Skylden fra sig over
p aa A n d re, han m aa fole K raft hos sig, n aar det er nodvendigt
d e p a y e r d e sa person n e , og til at udsætte sig selv, om end
u fo rtjen t, for D ad el eller Avind. Alle Begivenheder hjemfalde
tidligere eller sildigere til H istorien, og forst n aar dette T idsp un ct
ind træ der, n a a r Oieblikkets praktiske In teresse er traadt i B a g 
g ru n d en , tor den forhenværende E m bedsm and, om end paa sine
F oresattes Bekostning, ved Fremstilling af sin Tænke- og H andlem aade fvrsoge paa personligt at retfærdiggjore sig.
O m jeg for mit eget Vedkommende har handlet overeensstemmende med disse Principer, derom overlader jeg Bedøm melsen
til mine M edborgere; i ethvert T ilfæ lde vil m an indrøm m e mig,
at under Forudsæ tning heraf min personlige politiske Tænkemaade
ikke kunde være bekjendt i en videre K red s, og m an vil, i S æ r 
deleshed med Hensyn til de B ebreidelser, der i den seneste T id
ere gjorte m ig, ikke fortænke mig i , at jeg , forsaavidt Forholdene
for Oieblikket tilstede det, m aatte ønske at forelægge M aterialier til
Bedøm m elsen af samme, enten denne nu falder gunstigt eller ugun
stigt ud. D esudeu foranlediger en anden G ru nd mig til allerede
n u at træde frem paa deune M aad e. J e g kan ikke ofte nok erin
dre om, at Kam pen med H ertugdøm m erne og den derved opstaaede
Krig med tydste M agter ikke saameget fortes og bliver fort med
Regjeringer og S ta tsm æ n d , som med en vildledet offentlig M e
ning. I en Række af A ar blev denne bearbeidet ved Usand
beder og Forvanskninger for i Afgjorelsens Oieblik at kunne
stottc Forbrydelsen og give den et andet N av n. Alt hvad m an i
Begyndelsen isoleret henstillede, blev derpaa, bearbeidet af en duelig
H aand og støttet paa hine enkelte Usandheder som paa ubestride
lige — fordi ubestridte — K jendsgjerninger, som et fuldendt
1'
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Billede givet til Priis for ben i Forveien bedragne Anstuelse til
at befæste falske Begreber og foroge Lidenskaberne.

Paa denne

Maade blev det mærkværdige Resultat opnaaet, at Millioner Men
nesker i god Tro ansaae det for Ret og Sandhed, hvad der sra
Begyndelsen til Enden kun var et konstigt Veev af Logn.

Be*

svarelsen og Gjendrivelsen af en saadan Fremgangsmaade maatte
være vanskelig, fordi et nogenlunde grundigt Svar — naar man
skulde gaae ind paa alle falske Forudscetninger og de deraf udle
vede falste Conseqventser — vilde opfylde Folianter, medens det
er en Selvsolge, at man ikke kan indvirke paa en politist offentlig
Mening ved omfangsrige Vcerker.

Mest fuldendt fremtræder hitn

Fremgangsmaade i de derhenhorende Skrifter af Samwer, navnlig
i hans „Statsarvefolge" og i hans "actmæsfige Historie over den
danste P olitik"; her er Arvefolge, Hertugdommernes Forbindelse,
Regjeringspolitik, europæisk, tydst og fcedrelandst Statsret, Mis*
tcrnkeliggjorelfe og Forhaanelfe af Individualiteter rc. rc. kastet saaledes imellem hinanden og sammenflettet til et, som Falck kalder
det, „vellykket Værk", paa en Maade, at man paa enhver Side
med Lethed kan eftervise Urigtigheder, medens det derimod vilde
være vansteligt at producere et virkeligt „vellykket" sammenhæn
gende Skrift, dersom man vilde gjendrive og berigtige enhver af
Usandhederne. Derfor kan den Opgave, at belyse de forebragte Usand
heder og at opklare de herstende Vildfarelser, kun loses fragmentarist,
idet man behandler de enkelte Sporgsmaal med Hensyn til deres
enkelte Bestanddele.

Jeg onster paa denne Maade at anvende

mine ringe Kræfter hertil, og ved Fragmenter, eftersom Tid og
Forhold tilstede det, at bidrage til Losningen af den i Fædrelan
dets politiske Anliggender konstigt frembragte Forvirring.
Naar jeg i Begyndelsen af disse Linier har omtalt de al
mindelige Grunde, som bestemme mig til at fremlægge Actstykker
til en Dom over min politiste Tænkemaade, saa turde det ansees
for berettiget, naar jeg forudstikker denne Meddelelse for videre
statsretlige eller andre politiste Udtalelser; jeg troer derved, som
ovenfor sagt, at opfylde en Pligt.
Ved Valget af de Actstykker, der flulle meddeles, har jeg

maattet ladc mig lede af forftjellige M otiver; jeg maatte ligesaavel tage
Hensyn til Metoden som til Tiden ved de mig gjorte Bebrejdelser;
om jeg end med Hensyn til ethvert Sporgsmaal, der kunde op
kastes, vilde kunne forelcegge specielle Arbejder, der alene refererede
sig dertil, saa maatte jeg dog, for at undgaae en altfor stor Vidtlostighed og for ikke at trcette Læsernes Taalmodighed, udvcelge
saadannc Indberetninger eller Opsatser,

som tilstrækkeligt udtalte

de ledende Principer, og forovrigt kun bentyde til en videre Udforelse.

Skulde det være nødvendigt, ville Supplementer endnu

altid kunne tilfoies; indtil videre maa det være nok med den Op
fordring, at eftervise mig nogensomhelst, skriftlig eller mundtlig,
officiel eller privat Ittrin g , eller nogensomhelst Handling, der staaer
i Strid med de her antydede Principer.
Naar jeg med den storst mulige Objectivitet selv ftal sammen
fatte de Bebrejdelser, der ere gjorte imod mig her og i Hertugdommerne,

saa ville de omtrent kunne udtrykkes paa folgende

Maade:
Kras bureaucratift Forkjærlighed for det bestaaende Embedsherrev omnte med Udelukkelse af den communale Selvstændtghed;
Ubetinget Vedhængen ved absolut Regjeringsform og Under
trykkelse af konstitutionelle Formers frie Udvikling;
Mangel paa Hensyn til de bestaaende Nationaliteter eller
Krænkelse af samme, snart her snart rer, fra denne Side gjentagne Gange' og altid paa ny efterviist ved Henviisning til
min formeentlige Indflydelse paa Besættelsen af Directorposten
ved Seminariet i Wonsbeck, og ved at underlægge mig urigtige
eller vcl endog egoistifte Planer med Hensyn til Reorganisatio
nen af Hertugdømmet Slesvigs Bestyrelse.
Jeg troer
altid bestemt at være optraadt imod enhver Embedsvilkaarlighed
og aldrig personlig at have udøvet en saadan; tillige var Over
gangen fra den bestaaende Collegialbestyrelse til en Ministerialbestyrelse mit ceterum censeo ; i min Virkekreds og, hvor det
var nødvendigt, selv ved Tvangsforholdsregler,

fegte jeg at

skaffe den ikkun i en ringe Grad forhaandenværende og i deres
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egen Bevidsthed ncesten tilgrundegaaede Communalrettighed ny
Anerkjcndelse, og overalt, hvor Leilighed tilbod sig, at gjore
Trangen til en Communalforfatning indlysende.
Jeg troer
hvor og paa hvilkensomhelst Maade det var mig tilladt at have
udtalt, at jeg ansaae en videre Udvikling af vore Stcenterinstitutioner for hensigtsmcrssig og nodvendig; men at jeg vilde
have, at denne Udvikling skulde gaae for sig paa en lovmæssig,
til Statens og Folkets Trang svarende Maade, og ikke maatte
overiles.
Jeg troer
at jeg paa lige Maade har villet have begge Nationaliteter
agtede og anerkjendte.
Jeg troer endelig
at Tid og Sted, paa hvilke jeg har udtalt disse Principer og
handlet i Overeensstemmelse med dem, ville afgive Beviis for,
at de ikke ere Resultatet af de seneste Begivenheder og ikke ere
en Gjenklang af nu herstende Tendentser.
Maatte jeg ikke blive stuffet i denne min T ro!
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Esterat Justitsen i Hertugdommernc ved Forordning af 15de
M ai 1834 var adskilt fra Administrationen, og en egen Ovrighed, den Slesvig-Holsteenste Provincialregjering, var indsat for
den sidste, blev det snart baade nedadtil og opadtil foleligt, at
Manglerne i Administrationen ikke vare afhjulpne ved den Regjeringen meddeelte provisoriske Instruction. Overskridelse af de den
anviste Grændser, altfor megen Indblanding i Forretningernes
Detail, Langsomhed, Mangel paa Energi og Eenhed, urigtige
politiste Tendentser o. s. v. — saaledes lod de Klager, som
efter Sted og Omstændigheder lode sig hore der eller her. Man
vilve hjælpe og ved en Forandring af Instructionen soge at raade
Bod paa virkelige eller formeentlige Ulemper, som efter min Mening
havde dybere liggende Aarsager og kun kunde afbjcelpes ved For
holdsregler af en mere almindelig Characteer. Under Forsædet af
den daværende Statholder blev i Aaret 1844 udnævnt en Com
mission til at revidere Instructionen, og jeg var Medlem af samme.
Allerede tidligere havde jeg ved Udarbejdelsen af udforligere Ar
bejder sogt at virke hen imod Indsorelsen af en Ministerialbestyrelse, og havde meddeelt disse Forsog i en snævrere Kreds. I
det forste Mode, den 29de October 1844, udtalte jeg mig i denne
Retning; Commissionen troede ikke at turde inddrage Behandlingen
af saa almindelige Sporgsmaal i Kredsen af de den anviste Ar
bejder, hvorpaa jeg kun efter enkelte Medlemmers indstændige Onste
under den gjorte Reservation indvilligede i at forblive som Med
lem. Bed Slutningen af Moderne kom jeg tilbage til min tidligere
Protest. Ved den allerhoieste Villie var det hævet over enhver
Tvivl, at Regjeringen stulde vedblive at bestaae i den ene eller
anden Form. Efter Tilendebringelsen af Moderne befluttede man
ikke at indsende Protokollen, og dette stete heller ikke.
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Forcgaaet paa Slottet Gottorp den 29de October 1844.
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Esterat der herpaa var bemcerket af et Medlem, at, dersom
der allerede flulde vcere udkastet Planer til de projecterede For
andringer, da maatte saadanne blive forelagte Commissionen, ud
viklede et andet af Commissionens Medlemmer t et udforligt Fore
drag sin Anstuelse, at Manglerne i Administrationen ikke kunde
blive afhjulpne alene ved en Forandring i den Slesvig-Holsteenste
Regjerings Forhold, naar samme ffulde vedblive at administrere
som et Collegium under Cancelliet. . Det var hans faste Over
bevisning, at enten maatte det Kongelige Cancelli eller den Kon
gelige Regjering ophore at bestaae som et Collegium, fordi eet
Collegium aldrig kunde administrere igjennem et andet med Eenhed, Conseqvents og Energi; det var hensigtsstridigt, at Udførelsen
af den i det hoiere Collegium ester Stemmefleerhed fattede Beflutning igjen i det lavere Collegium stulde skee efter Stemmefleerhed.
Enten maatte en Enkelt staae i Spidsen for Bestyrelsen, og Ud
førelsen skee ved en collegial Melleminstants, eller det omvendte
Forhold maatte indtrcede.

Han erklcerede sig til Gunst for det

første System; men naar dette ikke kunde komme til

Udførelse,

maatte Regjeringen omdannes til en reen bureaucratifl Ovrighed.
Vor Lovgivning behovede en mere gjennemgribende Reform, end
der i Aaret 1834 var bleven den til Deel, og det var Grunden
til, at de Virkninger, man havde ventet sig af hiin, vare udeblevne.
Grundene til dette Phoenomen, som den offentlige Mening stad
fæstede, maatte mere soges i Forholdene end i Personerne.

Der

var ingen T vivl om, at Embedsmandene for neervcerende Tid i
Almindelighed vare dygtigere end for 25 Aar siden; men for
medelst de med de overste administrative Ovrigheders collegiale
Form forbundne Misligheder, fattedes det dog paa Conseqvents
og Eenhed og paa Muligheden til at gjennemfore energiske For
holdsregler.

Han var heller ikke af den Mening, at det ikke horte

med til Commissionens Opgave at gjore Forflag til at afhjcelpe
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de ved v o r A d m inistratio n dadlede M a n g l e r , og han an saae dette
en do gsaa fo r n o d v e n d ig t, fo r d i, efter b a n s faste O v e rb e v iis n in g ,
uden ct s a a d a n t g ru n d ig t L æ gem iddel, an d re R e fo rm e r, ligesom i
Å d ret 1 8 3 4 , ikke vilde o p n aae det tilsigtede R esu lta t.

C o n t i n u a t u m G o tto r p den 8 d e N o v em b er 1 8 4 4 .
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D e r p a a gik m a n over til D is c u s s io n over R egjerin gsin struetio n e n s 2 d e t A fsnit, betræffende O r g a n i s a t i o n e n o g S a m 
m e n s æ t n i n g e n a f R e g j e r i n g e n . E t M e d le m a f C om m issio 
nen erklærede, at h a n m a a tte komme tilbage til sine B em æ rk n in g e r
ved B e g y n d e lse n a f M o d e r n e , t hvilke h a n h av d e u d ta l t sig d er
h e n , a t , m eb H e n sy n til det S p o r g s m a a l , hvorledes R eg jerin g en
ffulde o rg an iseres og hvilke F o r re tn in g e r d er ffulde b enlæ gg es u n d e r
d en, v a r delt S p o r g s m a a l p ræ ju d ie ie lt, om et M in iste riu m ffulde
træ de i S p i d s e n for B estyrelsen, eller om ogsaa for F rem tid en et
C o lle g iu m , det S l e s v i g - H o ls t e e n - L a u e n b o r g f f e C a n c e lli, ffulde
beholde den overste Led nin g a f F o rre tn in g e rn e og L o vg ivn ing en.
O m e n d ffjo n d t m a n i B eg y n d else n ikke bavde villet gjore dette
S p o r g s m a a l til G jen stan d for n æ rm e re F o r h a n d l in g , træ ng te det
sig dog n u igjen frem p a a n y og kom væsentligt i B e tr a g tn in g
ved de n uv æ re n d e F o r h a n d lin g e r om R e g jerin g en s O r g a n i s a t io n .
M a n havd e t vidt O m f a n g in d d ra g e t L an d ets A d m inistratio n i
R e g je rin g e n s F o rre tn in g sk red s, m a n gjorde den til L a n d e ts hoieste
a d m inistrativ e O v rig h e d , gav den om fattende R e ttig h e d e r, en fri
hoi S t i l l i n g , u n d d ro g Im m e d ia tc o lle g ie rn e næsten al D e e lag tig h e d
t A d m inistratio nen og overlod dem m eget mere blot N a a d e sa g e r
og L ovgivningen, N a a d e s a g e r horte allerede i og for sig fortrins#
v iis til P ræ s id e n te n s R e s s o r t; ved Ansættelsen a f O v e rp r o c u re u re r
h av d e m a n feet sig n odsaget til a t læ gge Lovg ivn ing en i en E n 
kelts H a a n d og derved an erkjen dt, a t d enne ikke beqvemt kunde
ledes ved collegiale R a a d f la g n in g e r. B e d den hidtilvæ rende D i s -
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cushion var man uvi Ifdårligt fort til at maatte ansee en Ministerialbcstyrelse som hoieste administrative Ovrighed for nødvendig.
Men blev dette indfort, saa maatte en collegial Form for
Regjeringen vedblive, fordi en collegial Behandling i den ene eller
anden Instants af Administrationen maatte give de nødvendige
Garantier. Men blev Cancellict et Collegium, saa maatte de
Grene af Administrationen, som Commissionen vilde have Jmmediatcollegierne unddraget, vedblive hos hine Ovrigheder, og da kunde
og maatte en bureaucratist eller Præfecturaladministralion troede
i Stedet for Rcgjeringens ncervcerende collegiale Forfatning. Denne
Anstuelse grundede sig paa den Overbeviisning, at to Collegier
ikke kunde administrere igjennem hinanden, og at det vilde være
voveligt, at lore Administrationen soregaae igfennem to over hin
anden staaende Bureaucratier. Forovrigt vilde han arbeide meø
frem paa den Bei, som Commissionen maatte indflaae, og vilde
da komme tilbage til denne sin Anstuelse i den Indberetning, som
til sin Tid skulde indgives.
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Uddrag af en allerunderdanigst Ind beretnin g til H s. M ajesta't
Kongen af 2 3 . O ctober 1 8 4 7 , angaacnde O prettelsen af et (tørre
S ta ts ra a d .

M en da nu de Betænkeligheder, som frembyde sig ved O p 
rettelsen af et videre, af Em bedsm ænd og Jkke-Em bedsm cend bestaaende S ta ts ra a d i en conftitutionel S t a t , ikke behove nogen
omstcendeligere D røftelse, saa vil jeg kunne vende mig til det
S p ø rg s m a a l, som her faaer practist B ety dn in g, om en saadan
In stitu tio n turde voere hensigtsmcessig i en absolut monarchist S ta t,
i hvilken der bestaae raadgivcnde Provindsialstænder, og hvor Ad
m inistrationen udøves igjenncm Collegier. D er m aa ogsaa herved
tages H ensyn til, at M o n arch ic indbefatter to forstjellige N atio 
naliteter i sig , og jeg m aa i ethvert Tilfcelde berøre denne O m 
stændighed', for at finde Undstyldning, dersom jeg af M angel paa
noiere Kundskab til Forretningsgangen i de danste Provindser
maaflee skulde vise mig eensidig i min O pfattelse.
D e Fordele og Ulemper, som m an i Almindelighed anseer for
at være forbundne med Collegialbestyrelsen saavelsom med M inisterialbcstyrelsen, ere tilstrækkeligt bekjendte og anerkjendte. D en forste
forefaster m an, og det ikke med Uret, en altfor stor Langsom hed; m an
er af den M ening, at dens nødvendigt flæbende G a n g , til enhver
T id , og især i F rem stridnings-T ider, ikke kan svare til N æ rvæ rel
sens F ordringer, men at den m aa træde Udviklingen hæmmende
i V eien; m an savner hos den Eenhed og Conseqvents, fordi den
afgjorende Stem m efleerhed, som ofte er afhængig af ydre T il
fældigheder, m aa være vaklende og usikker; m an tiltroer den en
ringere In teresse for dens R esu ltater, fordi R oes som D ad el
mindre træffer enkelte In d iv id er. D e n s Forsvarere derimod srenu

12

bceve nasten udelukkende, at den indeholder et conservativi Element
i sig, som idetmindste i absolute S ta te r er uundvcerligt font den
eneste Modvcegt mod R egentens B illie. J e g tor antage, at Alle,
som have besijestiget sig med dette S p o rg sm a a l, ere enige om dette
F or og I m o d , og der turde derfor i ethvert enkelt T ilfa ld e kun
vcere at tage i O vervejelse, hvilken Fordeel eller Skade der var
at haabe eller frygte ved Anvendelsen i det enkelte T ilkalde. Je g
indram m er, at der m aa tages vel Hensyn til den anførte Fordeel
ved Collegialbestyrelsen; men jeg troer, at det 19de Aarhundrede
mindre behover en saadan G a ra n ti mod Despotiet end Fortiden.
H ertil kommer nu ganske i S æ rd e le sh e d , at vort M onarchi, om
det end er et absolut, dog besidder i de raadgivende Provindsialstoender, saaledes som disse allerede have flaact R od i Folkelivet
og Folkeaanden, en moralsi G a ra n ti imod despotisi Bilkaarlighed,
som idetmindste er af uendelig større B etydning, end et Collegium s
S tab ilitet vilde v are. S a a la n g e jeg overhovedet har taget D eel
i A dm inistrationen, har tankt efter over den og sogt at belare mig
desangaacnde, er jeg stedse mere og mere kommen til den An#
siuelse, at en M inisterialbestyrelsc fortjener F ortrinnet, saavel i A l
mindelighed som ogsaa med Hensyn til vort F ad relan d s Forhold,
og siden A aret 1 8 3 4 er den sidste Betankelighev hos mig i saa
Henseende svundet. Je g tor gaae endnu videre; In d la n d e t og
Udlandet er V idne til, hvad vi siylre D eres Kongelige M ajestats
V iisdom og V irksom hed; de henrundne 8 A ar have overgaaet det
forrige A arhundrede i Henseende til Frem siridt og Udvikling; en
hidtil ukjendt M ark er aabnet for L an detsK rafter til friere Be#
vagelse. M en i samme G ra d , som paa den ene S id e Anvendel
sen af K rafterne vil blive forsøgt og H urtigheden af Frem siridningen tiltag e, i samme G rad vil ogsaa paa den anden S id e ,
paa G ru nd af Collegiernes langsomme O rg an ism u s og deres Ten#
dents til S ta b ilite t, Vansieligheden ved, i Ledelsen og Controllen
igjennem Cvllegier at holde lige S krid t med T id e n , voxe og for
øges. M ed Hensyn til de sørgelige, og overalt bcemmende øje
blikkelige Forhold i Hertugdøm m erne turde jeg endog vove den P a a 
stand, at den hersiende M isstem ning aldrig vilde have n aaet den
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H oide, som dcn har naaet, dersom ikke Collegialbestyrelsen ved sin
iboende M angel paa Eenhed og Conseqvents havde forvcerret det
O nde istedenfor at lcege det, og jeg vover ikke at haabe, at en
fuldkommen Helbredelse vil kunne finde S te d ved den bestaaende
Adm inistrationsform * ).

' v. Scheel.
* ) Begivenhederne i M a r t s 1 8 4 8 have desværre m ere, end det kunde
ventes paa den T id , da In d b e re tn in g e n blev indgivet, bekræftet R ig>
ligheden af min Anskuelse og den grundede Aarsag til F rygt — en
Bemærkning, h v is videre Ndforelse m aa forbeholdes et senere F rag m en t.
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Allerede tidligere have flere B lad e , i den sidste T id kun S l e s vigfle Aviser, for at giøre min politiske Tcenkemaade mistænkt, blot
om talt det enkeltstaaende F actu m , at jeg fluide have foreflaaet en
C an d id a t a f afgjort Slesvigholsteenfl S i n d e l a g , C a n d id at M ü ller,
til D irecto r ved Wonsbecker S e m in a rie t. D e t er en E rfa rin g ,
som dagligt bekræfter sig, at lidenskabelige og indskrænkede P o li
tikere ikke blot angribe den M a n d s personlige Characteer, hvis
Politik de ville bekæmpe, men de søge ogsaa at vække M istanke
imod E n h v e r, fom hos en A nden ved S i d e n af den forfljellige
politiske Anskuelse iøvrigt med Foie anerkjcnder en hermed forenelig
hæderlig moralsk Characteer.
T i l O p ly s n in g om det efterfølgende V o tu m m aa jeg kun
bemærke, at Negjeringen i
sin In d b ere tn in g ansaae det for
hensigtsmæssigt og onfleligt, at V alget ved den omtalte E m b ed s
besættelse faldt p a a en M a n d , der ikke havde nogen bestemt politifl
T æ n k em aad e, medens jeg derimod afveg fra denne Anfluelse og
derfor font til et andet R esultat.
I ø v r i g t er C a n d id a t M ü ller
desværre
død altfor tidligt. J e g havde det O n fle at see ham
font Forstander for D øvstum m einstitutet, og meddeelte ham dette
O n fle. D e t glædede m ig , at han ikke v a r utilbøjelig til a t for
berede sig hertil, og jeg er overbeviist o m , at hiin fortræffelige
Anstalt i ham vilde have fundet en værdig Efterfølger af den faa
hoit fortjente H aenssen.
D e n daværende Cancellipræsident * ) tilskrev mig senere p r i 
v a tim , at h an med H ensyn til M u ller allerede af den G r u n d
deelte m in Anfluelse, fordi hans B r e v , hvormegen ALre dets I n d 
hold end gjorde Brevflriveren, dog sorraadede en D an n else i een#
sidig tydfl R e tn in g , en Om stændighed, som n atu rlig v iis gjorde ham
uskikket til Directorposten ved et danfl S e m in a r iu m .
*) G rev Moltke-Aütschatt.
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Regjeringspræsidenten Kammerherre v. Scheels Votum angaaende
Bescettelsen af Posten font Director og for fte Leerer ved
Ckolelærerseminariet i Wonsbeck.
Den Slesvig-Holsteenfle Regjerings Indberetning af 28de f. M .
angaaende Allerhoieste Udnævnelse af en Director i Wonsbeck er
bleven tilsendt mig her til Gjennemsyn og derefter til Indsendelse
til det Kongelige Slesvig-Holsteen-Lauenborgste Cancelli, og da
min Anstuelfe afviger fra Collegiets, tillader jeg mig i det Efterfolgende underdanigst at ttlfoic mit Votum. En Forstander og
forste Leerer ved et Seminarium, paa hvilket Folkestolelcerere skulle
dannes, maa, iblandt andre vcesentlige Forvringer, saavel under
alle Omstændigheder, font i Særdeleshed under de nærværende
Forhold, ogsaa kunne tilfredsstille den Fordring, at han er istand
til selv at overtage eller at lede Underviisningen i Geographi og
Historie.

Det er ligesaa nodvendigt font uundgaaeligt, at han t

disse Læregjenftande ikke er ubekjendt mcd selve de statsretlige Hen
syn, men at han i hine Fag med Overbevisningens Trostab fore
drager Læren for de unge Mænd, der skulle opdrages til at danne
Folket, i den Retning, der stemmer overeens med Statens Regjering og font er den loyale.

Jeg maa afgjort benægte, at den,

som paa behorig Tid og Sted taler, lærer, handler i denne Retning,
bliver at henregne til et politist Parti. Jeg indrommer, at en
Mand uden bestemt politisk Standpunct er mindre ustikket til at
forestaae et Seminarium, end den, der tilhorer et af den offent
lige Menings Ultrapartier; men for positiv stikket kan jeg ikke ansee
ham, fordi han, som sagt, er og maa være forpligtet til i Regjeringens Aand at udvikle og besvare de statsretlige Sporgsmaal,
der flaae ind i hans Lærefag.

Jeg var aldeles ubekjendt med

Candidat Müllers Personlighed, da Regjeringen indgav sin In d 
beretning af 29de October f. A. Ester den Tid fogte jeg at
forskaffe mig den nodvendige Kundstab, og de indhentede Oplys
ninger gave det Resultat, at bans Kundstaber, hans Duelighed
og hans moralste Characteer eenstemmigt toftes; men ligesaa eensteminigt udtaltes Frygten for, at det maatte fattes den unge Mand
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paa E rfaring og tilstrækkeligt'praetisk T alen t til at kunne forestaae
en saadan A nstalt som S em in ariet. Angaaende hans politiste A nstuelse kunde m an ikke udtale nogen bestemt D om , men havde fra
alle S id e r en saa fast T illid til hans retstafne C haracteer, at
m an provocerede til hans eget Udsagn som til en sikker A utoritet.
D ette foranledigede mig til at lade ham adsporge, og hans S v a r
er vedlagt Aeterne. D ets In d h o ld giver et nyt cerende V id n es
byrd for Brevskriveren; men til at beklcede en Post som S em in arie
forstander kan jeg efter de ovenfor udviklede P rineiper ikke ansee
ham stikket. K ort for min Afreise gjorde jeg C andidatens person
lige Bekjendtskab; jeg blev ved denne Lejlighed bestyrket i den
gunstigste D om over h am , men ogsaa ligesaameget i m ine B etankeligheder, og da jeg uforbeholdent yttrede disse for ham , fandt
de hans billige Anerkjendelse. D e ovrige her nævnte C aneidater
ere mig ganste ubekjendte, og jeg kan ikke udtale nogen D o m an 
gaaende dem og deres Q valification. O m P astor Boysen i W o n sbeck vil attraae Forstanderembedet, veed jeg ikke; det er alm indelig
anerkjendt, at han er en hoist agtværdig M a n d , og den Hensigt
er allerede u d talt, at lade ham deeltage i U nderviisningen. T il de
politiste Iv re re kan jeg ikke henregne h a m , og jeg anseer det ikke
for absolut dadelvcerdigt, n aar han ikke betragter Politiken som
ikke vedkommende Kirkens og Skolens Tjenere. O m der paa
Hoieste og Allerhoiestc S te d m aatte blive reflecteret p aa ham eller
paa en Anden med Hensyn til den omtalte P o st, m aa jeg lade
henstaae, men m aa dog underdanigst bemærke, at det i dette T il
fælde turde være tjenligt til S a g e n s Frem m e, at autorisere mig
til Forhandlinger desangaaende.
K jobenhavn, den 4de J a n u a r 1 8 4 8 .
Til

D e t K ongelige S lesvig-H olsteen-L au en b orgfle C ancelli.

T oO T '
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Begge de folgende Indberetninger af 26de A pril 1 8 4 8 og
26de F eb ru ar 1 8 1 9 meddeles efter forudindhentet Tilladelse af det
Kongelige M inisterium . D et turde være iøjnefaldende, at de ligesaalidet som de ovrige i dette Hefte indeholdte Actstykker ere skrevne
i den T anke, engang at blive overgivne til P ressen. Under en
saadan Forudscetning m aatte en storre Omhyggelighed have vceret
anvendt paa Affattelsen. Ikke mindre m aa den T id tages i B e
trag tn in g , p aa hvilken Indberetningerne ere indgivne, og herefter
maae saavel de yttrede Bekym ringer som de nærede Forhaabninger
bedommes m et Overbærelse, dersom maastee senere hine ffulde vise
sig som mindre begrundede og disse m indre gaae i Opfyldelse.

Ind beretnin g til det Kongelige M inisterium fra Kam merherre og
forhenværende R egjeringspræsident v. Scheel.
Ved den O m dannelse af H ertugdom m et S le sv ig s offentlige
F orhold, som er bleven gjort nødvendig ved den sidste T id s B e 
givenheder, m aae især to S y n sp u n c ter fastholdes.
P a a den ene S id e udfordres d e r, ved H ertugdom m et H vi
fteene nærmere Tilslutning som tydff F orbundsland til det ovrige
T ydffland, — hvilket turde blive en Folge af de i T ydffland sted
fundne O m væ ltninger — en gjennemgribende Adffillelse af H er
tugdømmerne S le sv ig s og Holsteens offentlige F orh old , hvilke
hidtil for en D eel have været fælles. Gjennem forelsen af denne
Adffillelse med den størst mulige Conseqvents er en uundgaaelig
Betingelse for O pnaaelsen af Form aalet — Opretholdelsen og
Bestyrkelsen af den bestaaende og uoploselige Forbindelse mellem
S lesv ig og D anm ark.
P a a den anden S id e m aa det tages i B etrag tnin g, at V a 
righeden af S le sv ig s Forbindelse med D anm ark paa bedste M aad e
sikkres derved, at man gjor det S lesv ig ffe Folk selv tilboielig til
samme og vedligeholder denne Tilbøjelighed hos det. D ette S y n s punct udkræver, at ikke blot Adskillelsen af de Slesvigffe og H olsteenfle Forhold udfores med den størst mulige Skaansel i H en2
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seende til de af Indbyggernes In te re sse r, der derved blive berørte,
men at ogsaa O m dannelsen af de Slesvigske offentlige Institutioner
skeer under stadigt H ensyn til de derveerende Forholds Eiendommelighcd saavelsom til det Slesvigske Folks sande Interesser og
Fornodenhedcr. Folgelig m aa H ertugdøm m ets, for enhver S le s 
viger, den dansktalende som den tydsktalende, fortrinsviis i en
vcesentlig D eel af Lovgivningen bestaaende, Selvstændighed agtes
og opretholdes, og den ved Adskillelsen fra Holfteen vistnok nodvendiggjorte noermere Forbindelse imellem det og Kongeriget ikke
udstroekkes videre, end S ta te n s V el og O pnaaelsen af det tilsigtede
F orm aal udfordrer det. E n nærmere Forbindelse, en fuldstændig
S tatseen hed kan maaskee i T iden s Lob selv udvikle sig af F or
holdene; men for Oieblikket fordrer Statsklogffaben paa det S tre n 
geste, a t m an ikke blot afholder sig fra en formelig udtalt I n 
corporation as S lesv ig i D an m ark , men ogsaa fra enhver F or
holdsregel, som im p licite vilde indeholde en Incorp oratio n eller
en Underordning af S lesv ig og dets In te re sser under Kongerigets.
Begge her opstillede S y n sp u n c ter have fundet deres Anerkjendelse i de i H a n s M ajestæt Kongens S v a r til den saakaldte
flesvig-holsteenste D eputation indeholdte G rundtræ k til de S le s vigste Forholds tilkommende O rd n in g , hvorefter det er den Aller
højeste H ensigt, paa den ene S id e ved en fælles fri Forfatning
at sikkre S le sv ig s uopløseligc Forbindelse meb D anm ark, paa d m
anden S id e ved udstrakte provindsielle In stitu tio n e r, navnlig ved
en egen Landdag og for en D eel særskilt Adm inistration kraftigt
at beskytte S le sv ig s Selvstændighed. V ed Udførelsen, af den
Allerhøjeste V illicsyttring blive begge S y n sp u n cter stedse at fast
holde, hvor vanskeligt det end vil være altid at forene begges forskjelligtartede Fordringer paa en tilfredsstillende M aad e. H vor
ledes derefter O m dannelsen af de Slesvigske Forhold i det E n 
kelte m aa gestalte sig, derom kan og m aa Anskuelserne være forskjellige. Hensigten af de efterfølgende Linier er, i sam m entrængt
Korthed at fremlægge min.
H vad for det Forste S le sv ig s constitutionelle Forening med
D anm ark angaaer, saa turde det være hensigtsmæssigt at indskrænke
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den R igsforsam ling, der maatte constitueres, til Behandlingen af saadanne Gjenstande, der allerede hidtil have været mere eller mindre
fcelles for Hertugdommet Slesvig og Kongeriget, altsaa i det Væsent
lige til Finantsbestyrelsen meb Indbegreb af Post- og T o ld -L o v 
givningen, Forsvarsvæsenet og de udenlandste Anliggender, forsaavidt disse overhovedet stulle gjores til Gjenstand for stænderste
Forhandlinger. Hele den øvrige Lovgivning, som for cn stor Deel
er meget forstjellig fra Kongerigets, og hvis hidtilværende Udvik
ling i Overeensstemmelse med Folkets Fornødenheder og S æ d 
vaner ikke tilsteder en pludselig Amalgamering med Kongerigets
Institu tio n er, m aatte blive at overlade til den Slesvigste Pro*
vindsial-Landdag. Dette gjælder navnlig ogsaa om den S katte
m o d u s , efter hvilken de directe S k atter, der stulle bidrages af
S lesv ig , paalignes; og ligesom Rigsdagen vilde have at beflutte
over Beløbet og Anvendelsen af de S k atter, der stulde tilveje
bringes, saaledes vilde Repartitionen af samme over Hertugdøm
met, blive at afgjøre af Provindsial-Landdagen.
En videre Udstrækning af R igsdagens Com petents, selv om
den fra et al mindeligt Standpunct i og for sig maatte synes ønstelig , vil dog, ester min Anstuelse, ene og alene kunne ventes af
T id en ; og det turde under enhver Omstændighed være tilraadeligt fortrinsviis at tage Hensyn til de flesvigste Folkerepræsentan
ters Onster og Andragender i denne Henseende.
T il Hertugdømmet Holsteen vil S lesvig aldeles ingen kon
stitutionelle Relationer have, men meget mere i Forbindelse med
Danmark staae ved S iv en af famme som en Unionsstat.
Hvad dernæst S lesv ig s administrative Adstillelse fra Holsteen
og Formen for hiints fremtidige Adm inistration angaaer, saa maa
for det Forste samtlige hidtilværende for begge Hertugdømmer fælles
Ovrigheder og Institutioner ophæves. D et Slesvig-HolsteenLauenborgste C ancelli, den S le s v ig -Holsteenste Regjering, den
Slesvig-Holsteenste O verappellationsret, det S le s v ig -Holsteenste
Sanitetscollegium , Departementet for det fælles Stacholderstab
maae som saadanne ophæves. D et S am m e gjælder om det S le s 
vig-Holsteenste Ridderstab, hvilket desuden, da det aabent har fluttet
2*
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sig til Rebellionen, ikke kan vedblive at bestaae som Corporation.
De Slesvig-Holsteenste Straffeanstalter i Glückstadt ere allerede
lcengst anerkjendte som ikke mere tilsvarende til Tidens Fordringer,
og Oprettelsen af andre Straffefængsler har allerede i en Rcekke
as Aar vceret Gjenstand for Forhandlinger.
De derhenhorende
Planer maa blot forsaavidt modificeres, at man nu mere vil komme
til at være betænkt paa seer stilte Straffeanstalter for ethvert Hcrtugdomme. Ikke mindre maa den hidtilværende fælles Brandforsikkringsanstalt for Bygninger ophæves, ved hvilken, i Forbigaaende bemærket, Hertugdommct Slesvig var prægraveret i For
hold til Hertugdommet Holsteen. Den fælles Anstalt for Afsindige
og Dovstumme-Jnstitutet, begge i Slesvig, maae omdannes til
Anstalter for Hertugdommet Slesvig, og angaaende deres Benyt
telse af Hertugdommet Holsteens Indbyggere maa det Nodvendige
fastsættes ved Contract. I alle disse Henseender, angaaende
Bankinstitutes Overstud,.angaaende Straffeanstalternes Activa og
Passiva, angaaende Brandforsikkringsanstalten, Anstalten for A f
sindige og Dovstummeinstitutet, saavelsom desforuden angaaende
Chausseevæsenet maa der finde Underhandlinger Sted, med Hen
syn til hvilke det, efter at Adflillelsen engang er fastsat, vil være
hensigtsmæssigt, at tage begge de interesserede Hertugdommers
Stænderforsamlinger med paa Raad.
En stor Banstelighed opstaaer ved Ophævelsen af det hidtil
værende Fællesstab i Henseende til Universitetet, en Forholdsregel,
som, idetmindste med M odifications, ikke blot viser sig som en
nodvendig Conseqvents, men som ogsaa turde være at ansee som
en af de unndgaaeligste Betingelser for den heldige Udvikling af
Tingenes nye Tilstand * ). Den nativnal-politiste Retning, der i en
Række af Aar har været herstende paa Kieler-Universitetet som paa
de ovrige tydste Universiteter, kan betragtes som en af Hovedaarsagerne til den nærværende Catastrophe og især til en stor
Deel as Embedsmændenes pligtstridige Forhold. Denne Retning
vil ikke blot ikke ophore, men som en Folge af te seneste Begiven*) Cfr. Negjeringscommissairens Forordning af 21de November 1850.
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heder i Tydskland endnu blive drevet videre.

V il man fra Grunden

af helbrede det Onde og forebygge en Tilbagevenden af samme,
saa tor man ikke lade en af dets Hovedrodder staae.

Men det

Sporgsmaal, hvad der kunde vedligeholdes af det Bestaaende og
hvad der maattc scrttes istedenfor det, griber saa dybt ind faavel
i Landets Retsforhold som i dets Fornodenheeer, og maa under
kastes en saa almindelig videnskabelig Behandling, at det her ikke
kan blive Gjenstand for en videre Droftelse.
Jovrigt vil — bortseet fra Personalforandringer — Underviisningsvcesenet ikke vcesentligt blive forandret ved Adskillelsen.
Naar Wonsbecker-Seminariet bliver fuldendt, vil Hertugdommet
Slesvig vcere i Besiddelse af en dansk og en fyrst Dannelses
anstalt for Folkcstolelcerere, ligesom det allerede har fire lcerde Skoler,
iblandt hvilke der vil vcere een danst, naar den Allerhoiest bestemte
Omdannelse af Skolen i Haderslev kommer til Udsorelse*).
Fcestningen Rendsborgs og den S lesvig-Holsteenste Canals
Forhold blive at regulere ved Underhandlinger.
Hvad Toldgrcendsen angaaer, da maa denne flyttes tilbage
til Cideren, saasnart den videre Udvikling as de tydste Forhold
stulde gjore Hertugdommet Holsteens Tilslutning til en tydst Told
forening nodvendig. Skulde en saadan Tilflutning kunne undgaaes,
og saalcenge til samme indtrceder, synes det, med Hensyn til begge
Hertugdommernes og for en Deel ogsaa Kongerigets deri implicerede
materielle Interesser, i hoieste Grad onsteligt, om man kunde ved
ligeholde Fcellesstab i Henseende til Toldindretningerne, ligesom
man ogsaa i modsat Tilscelde ved legislative Forholdsregler og
conlractmcessig Overeenskomst, saavidt muligt, maatte vcere betcenkt
paa, ikke mere at indstrcenke det frie Samqvem, end Nodvendigheden ubetinget krceyede det. Den oieblikkeligeOphcevelse af GrcendseTolden mellem Jylland og Slesvig maa under enhver Omftcendighed tilraades *).
*) Regjeringsrommissairens Forordning af 24de J u li 1850.
*) Udfort ved Bek;endtgjorclse af Regjeringscommissairen as 28de
August 1850.
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Idet jeg derncrst gaaer over fra den i det Ovenstaaende
indeholdte Fremstilling af Adstillelsesprincipets Consequentser til
den egentlige Reorganisation af Hertugdømmet Slcsvigs Admini
stration, maa jeg tillade mig at forudstikke den Bemcrrkning, at
Hovedvansteligheden dervcd vil beroe paa den ved saamange Embeds
mands og Aspiranters mere eller mindre virksomme Deeltagelsc i
Jnsurrectionen begrundede Mangel paa Individer, som ere qvalificerede til at bekloede de dervcercnde Embedsposter. Jeg vilde
vcrre af den Anstuelse, at en blot Underkastelse under den saakaldte provisoriste Regjering ikke maatte gjore Embedsmanden, med
Undtagelse af Medlemmerne af de høiere Collegier, ustikket til
videre Function, men at en selvstcendig revolutionär Virksomhed
maatte udelukke Enhver, som havde udøvet den, fra fremtidig
Embedsførelse. For saa meget som muligt at raade Bod paa hiin
Vanstelighed, er det nødvendigt at reducere de Poster, som stulle
bescettes, til saa ringe et Antal som muligt og paa en gennem
gribende Maade at simplificere Administrationen, hvilket sidste lader
sig bevirke paa den ene Side ved Udvidelsen af den communale
Selvstcendighed, hvilket Punct jeg lcengere nede vil komme tilbage
til, og paa den anden Side ved Ophoevelsen af den hidtilvcerende
administrative Melleminstants og ved Henviisning af mange af
de til dens Ressort henhørende Sager til selvstcendig Afgjørelse af
Localøvrighederne. Men en saadan selvstcendigere Stilling as Localembedsmcendene og disses directe Underordning under Jmmediatevrigheden vilde ikke godt lade sig udfore under den ncervcerende
Indretning af Administrationen i Byerne, de adelige Godser og
de øvrige priviligerede fundi, og samme synes derfor ogsaa at
voere betinget af Byernes saavelsom af de adelige Godsers rc.
Underlceggelse under de ncermestliggende Amtshuse*). Modaliteten
af denne Underlceggelse, som navnligt med Hensyn til Politi
administrationen, hvis hidtilvcerende Udførelse i Byerne og paa
de adelige Godser var hoist mangelfuld, kan betegnes som en lcenge
* ) Ndfert ved RegjertngscommiSsairenS Forordning af 2den September,
16de September og 28de October 1850.
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anerfjenbt Trang, maa forbeholdes en noermere Overveielse; i det
Vcesentlige vilde samme kunne udfores i Lighed meb den i Dan
mark bestaaende Indretning i Henseende til dette Punct.
Hele Hertugdømmet vilde herefter for Fremtiden faae otte
Overembedsmcrnd, med omtrent folgende Distrietsinddeling (hvor
ved der er taget Hensyn til Localiteterne og Distrikternes Omkreds).
1.

Haderslev Amt med Byen Haderslev, de adelige Godser

Gramm og Nübbel og de øvrige enclaverede priviligerede fundi.
2.

Apenrüde og Lügumklofter Amt, Lundtoft Herred (i

Tonder Am t; dets Henlcrggelse til Apenrade Amt er allerede forberedet), Byen Apenrade og de enclaverede priviligerede fundi.
3.

Sonderborg og Nordborg Amter med Byerne Sønder

borg og ALroeskjobing, det Augustenborgske Godsdistrict og forskjellige til det andet.Angler adelige Godsdistrict horende adelige
Godser og Enclaver.
4.

Tonder Amt med Undtagelse af Lundtost Herred og

med Indbegreb af de enclaverede adelige Godser, Kogene

og

Byen Tonder.
5.

Flensborg Amt med Byen Flensborg, det første Angler

adelige Godsdistrict, forsaavidt de dertil horende Godser ikke ere
enclaverede i Gottorp Amt.
6.

Husum og Bredtstedt Amter, Landstaberne Eirerstedt,

Nordstrand og Stapelholm,

med Byerne Husum, Lønningen,

Garbing og Frederiksstad, og de enclaverede adelige Godser,
Kogene og ovrige priviligerede fundi.
7.

Gottorp og Hütten Amter med Byerne

Slesvig vg

Eckernförde, Flcekken Cappeln, de adelige Godser i det forste ade
lige Godsdistrict, som ere enclaverede fra Amtet

Gottorp, og

andre enclaverede priviligerede fu n d i, det Schwansencr, det forste
og

andet

Dänisch-Wohlder adelige Godsdistrict,

Börmer og

Mcrgger Kog, de 6 til Hertugdømmet Slesvig horende, til Rends
borg Amt henlagte Landsbyer (csr. Forordn, af 12te Aug. 1778).
8.

Fehmern Amt med Staden Burg.

Overembedsmoendene for disse Districter maatte staae umid
delbart under Jmmediatovrighederne, af hvilke Finantsministeriet,
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Udenrigsministeriet, Krigsministeriet, Mcmnemimsteriet og H a n 
delsministeriet vilde vcere fcelleS for Hertugdsmmet S lesvig og
Kongeriget. F or de ovrige af Hertugdsmmet S le sv ig s Anliggen
d er, som ikke henhore til noget af disse Ministeriers Ressort,
maatte et eget Ministerium oprettes, under bvilket i det Væsentlige
det Slesvig-Holsteen-Lauenborgste Cancellies hidtilværende Functioner, saavelsom en Deel af de Forretninger, der hidtil have
sorteret under Rentekammeret og den Slesvig-Holsteenste Regjering,
maatte henlægges. M ange andre F unetioner, som hidtil have
været henviste til den Slesvig-Holsteenste Regjering, kunne uden
Betænkelighed henlægges under Overembedsmændenes Competents.
Revisionen af Bpregnstaberne og af Amts- og C om m u ne-Regnstaberne kan overlades til selve de vedkommende Comniuners R e
præsentanter, medens derimod Decisionen af de af disse gjorte
Udsættelser m aa overlades til Amtmændcne. T il Afgjorclsen af
Hjemstedsstridigheder mellem Communer af forstjellige Diftricter
kan en compromissorist In s ta n ts dannes paa den M a a d e , at en
hver af de verkommende Communer vælger een upartist Embeds
mand, og de tvende saaledes Valgte tilforordne sig en Tredie som
O p m an d .
Af det Slesvig-Holsteen-Lauenborgste Cancellies Forretninger
vilde ved Jndforelse af Testationsfriheden Testamentsconfirmationen
kunne bortfalde, hvorved der tillige, i Forbigaaende bemærket, vilde
bevirkes en Formindstelse af den Slesvigste O verrets Forretninger.
M edens der ved disse og lignende Forholdsregler vilde undgaaes en altfor stor og trykkende Udstrækning af den Virkekreds,
som maatte anvises det Slesvigste M inisterium , og den hoiere
Administration vilde blive befriet fra en efter rigtige administrative
Grundsætninger den uvedkommende Forretningsdetail, saa vilde der
paa den anden S id e ikke deraf kunne opstaae nogen betydelig Forogelse
i Amtmændenes Forretninger, hvilke derved for Fremtiden i mange
S a g e r vilde blive befriede fra en besværlig og tidsspildende I n d 
beretning. Derim od indtræder rigtignok en saadan Forogelse ved
den af mig tilraadcde Underlæggelse af Byerne og de adelige
Distrikter under Amtshusene, og man maa derfor være betænkt
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p a a , p a a en anden M a a d e at flaffe disse Embedsmcend nogen
Lettelse, d a d e re s, i de fleste A m ter næsten altfor store F o rre t
ningsbyrder ikke vel tilstede nogen Forogelse. S o m det mest p a s 
sende M id d e l hertil frembyder sig en , ovenikjobet nodvendig, p a s
sende Udvidelse af C om m unalfriheden. H vorledes denne sial ud
vikle sig, og i hvor stor en Udstrækning m an uden Betænkelighed
vil kunne overlade C om m unerne Bestyrelsen af deres egne S a g e r ,
dette behøver en nærm ere og mere dybtgaaende Overveielse. I
S æ rd elesh ed m aa der her tages nøie H ensyn til Localsorsijelligheder, idet der i H ertugdøm m et S l e s v i g , ved S i d e n af m ange
D istrikter, i hvilke saa godt som aldeles ingen com m unal R e p ræ 
sentation finder S t e d , igjen gives a n d re , hvor der, som s. (Lx. i
Landsiabet Eiderstedt haves en i hot G r a d udviklet C om m unalforfatning, bvis O phævelse eller F o ra n d rin g smerteligt vilde blive
følt af Beboerne og maasiee ikke vilde gaae for sig uden vold
somme K am pe. J o v r i g t vil saavel In d fø relse n af en lignende
Institution som de i A aret 1811 i D an m ark indførte A m tsra a d ,
som ogsaa O prettelsen af Forligelsescommissioner m aatte tages i
Overveielse, hvilke m aatte udvælges af Folket selv, og til hvilke
sidste desuden en D eel af den hidtil under Amtm ændene henlagte
Ju risd ic tio n , nav n lig t i smaae G jæ ld ssag e r, I n j u r i e - , A ftæ g ts- og
maasiee ogsaa T y e n d e -S a g e r, kunde henvises. A t en vivere A ppella
tion ikke vil kunne finde S t e d fra en saadan Folkedomstols Kjendelse,
for hvilken en offentlig mundtlig Procedure maatte foregaae, forstaaer
sig as sig selv. A m tm æ ndenes videre J u ris d ic tio n m aatte foreløbigt
kunne overdrages til H erredsfogederne'* ) , hvilket under enhver
O mstændighed m a a tilraades med H ensyn til de S a g e r , hvilke,
som M a n d a ts - og S p o lie s a g e r, m aatte unddragcs Forligelsescommissionens Com petenls.
A m tm æ ndenes Befrielse fra Deeltagelsc i J u s tits e n , k a n , bortseet fra den derved bevirkede Lettelse
i deres F o rretn in g er, allerede af almindelige G ru n d e ikke Andet
end ansees for høist hensigtsmæssig og ønskelig. A t de p a a en
*) Udfort ved R egjerin gscom m issairens Forordning af 14de S ep tb r.,
17de S ep tb r., 18de S ep tb r. og 19de S ep tb r. 1 8 5 0 .
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anden Maade maatte holdes skadeslose for den derved bevirkede
Formindskelse i deres Indtægter, indsecs faa meget desto lettere,
fom netop Retssportlerne i de fleste Amter udgjore en meget væsentlig Deel af Indkomsterne.
Skulde de i det Ovenstaaende indeholdte Forflag, hvilke iovngt paa mange Maader tilstede Modificationer, blive adopterede,
faa vilde Rcconstitueringen af en administrativ Melleminstants i
Stedet for den Slesvig-Holsteenfle Regjering ganske kunne undgaaes, hvorimod det rigtignok, paa Grund af Nesidentsens Afstand
og Vanskeligheden af Communicationen med samme, idetmindste
for den forste Tid og indtil Hertugdommet Slesvigs fuldstcendige
Pacification, i hoieste Grad er onskeligt, at der blev ansat en
Statholder, Gouverneur eller Mars! over Hertugdommet Slesvig
med udstrakte Fuldmagter, hvorhos jeg tillader mig at bemærke,
at en faadau Ovrighed er tilfikkret i de faakaldte Landsprivilegier,
og at folgelig Bortfaldelsen af samme kunde blive betragtet som
en Kroenkelse af Forfatningen.
At Constitueringen af et eget Ministerium for de ikke fcelles
Slesvigske Anliggender maatte foretrækkes for en mulig Henlceggelse af samme under de vedkommende danfle Ministerier, behover
ikke nogen nærmere Udsorelse. Bortseet fra det Sporgsmaal, om
en Indretning af den sidstnævnte Art ikke var politisk urigtig, faa
vilde en faadau Cumulation i ethvert Tilfælde kun da kunne ind
træde uden Skade for Sagen, naar de vedkommende Ministre
havde en ligefaa sulrstændig Kundskab om de tildecls meget ind
viklede Slesvigfle Forhold fom om de Danfle. At dette — idetmindste for Oieblitket — som en Folge af Omstændighederne næ
sten er umuligt, er indlysende.

Men fremfor A lt maa der tages

Hensyn t il, at Slesvigerne i en saadan Forholdsregel vilve fee
Begyndelsen til en directe Incorporation og en Krænkelse af Hertugdommets gjentagne Gange dem bekræftede Selvftændighed.
Id e t jeg angaaende dette Punct henviser t i l , hvad jeg allerede
tidligere herom har bemærket, tilfoier jeg kun, at Hans Majestæt
Kongens Kundgjorelse til den saakalote Slesvig-Holsteenfle Depu
tation, hvori der tilsikkres Hertugdommet Slesvig en særskilt Ad-
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ministration, allerede synes at indeholde Bevilgeisen as et eget
Ministerium for de ikke fcelles Anliggender.

En meget vanskelig og tillige scerdeles paatrangende Opgave
danner Reorganisationen af Justitsadministrationen. At scette en
forandret tredie Instants istedenfor den Slesvig-Holsteen-Lauen«
borgste Ovcrappellationsret, hvis Competents med Hensyn til
Slesvig maatte ophore, lader sig for Oieblikket allerede af den
Grund ikke udfore, fordi der vilde vare Mangel paa qvalificcrede
Individer til Bcscettelse af Dommerembederne. Der bliver derfor
intet Andet tilovers, end indtil videre at lade det beroe ved den
anden Instants, hvorved Tilstanden, som den var for 15de Mai
1834, vilde blive fort tilbage. Ophcevelsen af de privilegerede
fori — en Forholdsregel, som baade er tidssvarende og som med
Standernes Raadgivning let vilde kunne indføres, vilde for en
stor Deel af Slesvigerne indfore to Jnstantser ogsaa der, hvor
ter for 1834 kun havde varet een eneste. Men en sardeles Opmarkscmhed maatte man have henvendt paa Reconstitueringen af
den Slcsvigste Overret. Ogsaa her vilde den oftere omtalte
Mangel paa qvalificerete Individer gjore det tilraadeligt, at indstranke Medlemmernes Antal fra 6 til 5. Efter min Overbeviisning kunne Forretningerne meget vel bestrides af det mindre
Antal Dommere — forudsat, at de ere duelige — og dette vil
endnu mere blive Tilfaldet, dersom der, i Overeensstemmelse med
de ovenstaaende Forslag, vilde indtråde en Formindstelse af For
retningerne ved Bortfaldelsen af Supplicationer i smaae Gjaldssager,
Injurie- Aftagts, og Tyendesager, saavelsom af Indberetninger
over Ansøgninger om Testamcntsconfirmationer.
Det ligger uden for min Opgave at udtale mig om de Personalforantringer, som maatte foretages i Hertugdømmet Slesvigs
Administration, og jeg vilde heller ikke vare istand dertil, da der
ikke haves nogensomhelst paalidelig Kundskab om de enkelte Em
bedsmands Forhold under Oproret.

Kun saameget kan jeg her

bemærke, at det turde vare tilraadeligt, for Fremtiden i Regelen
at udelukke Holstenere ved Besattclse af Embedsposter i Hertug
dømmet Slesvig.
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Det Indic,encit i den danste S tat og følgelig ogsaa i Her
tugdømmet Slesvig, som hidtil har været Holstenerne tilftaaet, maa
for Fremtiden ophore ved Holsteens Anstillelse og dets Constitueren
som cn særegen Stat.

At rer kunne statueres Undtagelser sra

denne Regel, og at oer navnligt i Begyndelsen maa gjorcs det,
folger af sig selv.
T il Slutning være det mig tilladt, endnu i Korthed at be
røre Sprogsagen.

Angaaende det Princip, som der herved maa

lægges til Grund, at begge Sprog maae blive at ansee som fuld
komment ligeberettigede i Hertugdømmet Slesvig, kan der ikke let
herste forstjellige Anskuelser.

For at gjennemfore dette Princip er

det nødvendigt, at Forretningssproget for samtlige Ovrigheter i de
danste Distrikter bliver det danste, i de tydste Distrikter det tydste. * )
Dette maa navnligt ogsaa gjælde om de høiere og hoieste ø v rig 
heder, altsaa om Ministeriet og Overrotten. Forandringer i Skoleøg Kirkesproget kunne ikkun foretages i Overensstemmelse med de
vedkommende Communers Ouster, esterat deres Erklæring derom
er indhentet.

En directe Jndblandelse af Statsmagten i disse

Forhold er i boieste Grad betænkelig, og vilde uden T viv l give
Anledning til mangfoldig Utilfredshed.
Ved de stænderste For
handlinger, og det ikke blot paa Provindsiallanddagen, men ogsaa
paa Rigsdagen, maa der indrømmes begge Sprog en lige Be
rettigelse.
Kjobenhavn, den 26 April 1848.

v. Scheel.
f*,*) Udfort ved forstjellige Kundgjorelser af Regjeringscommissairen.
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Deres Excellence
har meddeelt Undertegnede Befaling til at udtale sig angaaende
den Maade, paa hvilken Hertugdømmet Slesvigs Administration,
naar samme atter er taget i Besiddelse, kan blive reorganiseret
overensstemmende med Forholdene og Fornødenhederne. Idet jeg
herved bringer Deres Excellence min hengivneste Tak for dette
cerefulde Hverv, tillader jeg mig først at forudskikke nogle almin
delige Bemærkninger om, hvorledes jeg har feet mig foranlediget
til at tolke den mig stillede Opgave.
Allerede i April f. A. meddeeltes mig af det daværende M i
nisterium en efter Ordene ligelydende Opgave, og under 26de
April f. A. indgav jeg min Indberetning desangaaende. De
dengang foreliggende Forhold vare forsaavidt forstjellige fra de
nærværende, som mine uforgribelige Forflag ufortøvet fluide benyttes
ved en, som man troede, ganfle nær forestaaende Reoccupation af
Slesvig; Arbeidet maatte tilendebringes i saa kort en Tid som
muligt, og dets Form bærer derfor Spor af Hastværk. Man
havde dernæst til Hensigt, paa denne Basis at organisere en Ad
ministration efter Principer, som man vilde danne sig, men hvilke
man for Oieblikket ikke var sig klart bevidst. Min Opgave maatte
det derfor ene og alene være, om end i saa almindelige Omrids
som muligt, saa dog kun med Hensyn til Administrationens Detail
at angive de Former, som syntes mig passende. Jeg indflrænkede mig saa meget desto hellere hertil, som jeg baade før og nu
Deres Excellence
Hr. Conseilspræsident og Minister for
de Udenlandfle Anliggender, GeheimeStatsminister 03rcve af Mol tke,
Ridder af Elephanten, Storkors af
Dannebrog og Dannebrogsmand p. p.
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frit tilstaaer, at bet fattedes mig paa Overbeviisning til at kunne
flutte mig til Martsministeriets fremtrædende Administrationsprinciper.

Forholdene have forandret fig; Regjeringens Tendents er

en liberalconstitutionel, men Besindighed er traabt i Stedet for
Lidenstabeligheden, fom a ltit er den ncermeste Folge af rystende
Begivenheder; ogfaa nu vil man indromme Folket og Folkets Mcend
eit tilbørlig Andeel i Administrationen, men det ansees ikke mere
for en Forbrydelse at vcere sorretningskyndig; ogsaa nu vil man
ved alle de t a f t e r , som man kan raabe over, opretholde det
Danste Monarchies Existents og Rettigheder, men man bliver ikke
niere mistcenkt som Forrceder, naar man vil udfore denne retfær#
dige Bestrcebelse ni eb Skaansel og Besindighed. Den Danste Stat
kan prise sig lykkelig, ikke derover, at denne Forandring er steet,
thi den vil altid foregaae, saalcenge rer beståaer en guddommelig
Verdensstyrelse; men deri er den Danste S ta t lykkelig fremfor
andre Stater, at denne Forandring inbtraabfe faa snart, medens
andre Lande, endnu berusede af Tromme, omhvirvles i Revolu
tionernes Malstrøm, og — maatte jeg tage feil! endnu fremdeles
ville dynge Revolutioner paa Revolutioner, indtil et nyt luttret
Liv opstaaer af Blodbadene.

Denne Lykke er Danmarks W re;

thi det har sin Rationalcharacteer at takke for samme.

Det er

absolut Sandhed, naar jeg udtaler dette som min inderste Over
beviisning ; og ligesaa sandt og frit udsiger jeg det, nu som tid
ligere, uagtet alle sørgelige Erfaringer: ogsaa Hertugdømmernes
Indbyggeres Rationalcharacteer er en fortræffelig, og trods O p
standen og mange mig vedersarede personlige Krænkelser hænger
jeg ved den med mit Hjertes hele Kjærlighed.

Der gives der

kun Bedragere og Bedragne; de Forstes Antal er lille, de Sidstes
stort.

At det desuagtet kunde komme til et Opror, dette Phæno-

men har dybere liggende Grunde, paa hvis Drøftelse jeg her ikke
videre kan indlade mig, faa klart de end staae for mig.

Den

forste Udvikling begyndte for 29 Aar siden; Grundpillerne for al
lovlig Orden — Rctfærdighedspleien — styrtede sammen for 5
Aar siden; Feil i Administrationen arbeidede de Jldesindede i Hæn
derne; i en aldrig sect storartet Form bearbeidede Lognen stedse
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fræk og ustraffet — selv uden Modsigelse — den offentlige M e
n in g, og R evolutionen var moden 1 84 6. H a n s M ajestcet, den
H oisalige Konge, kaldte mig dengang til H ertugdøm m ernes A dm i
nistration. M an domme derom , som m an vil — dette er jeg
mig bevidst, at det ikke var af Forfængelighed, at jeg fulgte
him K aldelse, at jeg erkjendte og i enhver Henseende overveiede
O p g av en s Vanskelighed, at jeg endog med en vis Uvillie overtog
Bestyrelsen i
et saa critisk
O ieblik, efterat m an i lcengere T id
havde anseet mine A dvarsler for ugrundede, mine objective I a g t 
tagelser for Illusio ner eller vel endogsaa for personlige M istænkeliggjorelser og ved mine nodtvungne E m b eds-C onflicter med
det revolutionaire P a rti havde compromitteret mig. Je g vaklede
i Scerdeleshed af den G ru n d , fordi jeg frygtede for, at det, ved en
maastee uundgaaelig S trenghed eller ved Udforelsen af m uligviis
nodvendige gjennemgribende R eform er, paa Allerhoieste S te d fluldc
fattes mig paa Understottelse, og først, da jeg i T illid til Folkecharacteren holdt mig overbeviist om, ad M ildhedens V ei, om end
langsom t, saa dog ikke mindre sikkert, at kunne naae m it M a a l,
ansaae jeg det for m in P lig t at folge den Kongelige Villie. I
m in officielle Ind beretnin g af 27de Novem ber 1 84 7 udtrykte jeg
m ig med Hensyn hertil paa
folgende M a a d e :
„ T a den Kongelige M ajestæt havde den N aade at over«
drage mig Præ sidiet for Regjeringen og den interimistifle
Bestyrelse af Statholderskabet, var det min hellige P lig t, at
gaae strengt sam vittighedsfuldt til R a a d s med mig selv og
vel at prove, om jeg, selv under de mig Allerhøjest forlenede
mere udstrakte R ettigheder, vilde være istand til at fyldestgjore
de mig paalag te Forpligtelser, og paa det S p o rg sm a a l, om
og i llDilfrn G ra d den alm indeligt nærede F rygt var grundet,
om og p aa hvilken M aade det Værste kunde undgaaes og
det O nde b ortryd des, kunde jeg, n aar min O verbeviisning
efter atter og atter gjentaget Prøvelse stod fast, kun give
det S v a r . a t jeg ikke havde taget Feil i Bedømmelsen af
det O nde og af dets K ilder. F ra dette Oieblik havde jeg
• rkke mere nogen T v iv l o m , at m an kunde og m aatte blive

32
Herre over Bevægelsen. To forstjellige Vele stode mig aabne
til Opnaaelsen af mit Formaal, begge lige stemmende med
Majestætens Allerboieste Villie og med min Embedspligt.
Jeg kunde enten ved urtrykkelig Tiltale eller ved Anvendelsen
af politiste Politi-Forholdsregler eller ved begge disse Midler
i Forening udstede et Strcnghcdens og Energiens Program,
og ved den mig indrommede Indflydelse paa Administrationen
vedblive at virke fremad i denne Aand.

Under andre Om-

stamdigheder vilde denne Vei have været den rigtigste, og —
jeg tilstaacr det — den vilde have tilta lt mig; men vcesentlige Betcenkeligheder maatte fraraade mig den.

T il dens

Udførelse krcevedes en disciplineret Embedsstand, og Hertug
dømmernes var allerede i 1cetigere T iv afvant med al D i
sciplin; 'og ligesaalidet vilde cn saadan Fremgangsmaade
have tiltalt Folkecharacteren, som fra utænkelige Tider af var
vant til en buman Regjering, og under Nydelsen af denne
uvurdeerlige Lykke som cn uundgaaclig Følge deraf asvant
med enhver, selv under visse Omstændighed'er gavnlig, ja
maastee endog nødvendig Strenghed.

I

Betragtning heraf

maatte jeg ansee det for tilraadeligt og for ikke mindre sikkert,
at Rcgjeringen og dens Organer blot indtoge en rolig, men
fast Stilling, og kun stred ind ved egentlige Excesser, men
da ogsaa med Energi, at den lidt efter lidt søgte at gjenoprette Embedsmcendenes Disciplin, gav Sandbeden Tid til
at gjore sig gjceltende

ogLøgnen Tid til at bemustere sig."

I Overensstemmelse med disse Principer udstedte jeg ved
den Slesvigste Stænderforsamlings Aabning den 21de October
1846 mit Program i følgende faa O rd:
„ T il Slutning kan jeg ikke give en Forsamling, kaldet til
at virkefor Lovene, hvilke ere bestemte til at gjore Fordring
paa Agtelse og Lydigbed, nogen mere passende Forsikkring
end den, at jeg ved Uvovelsen af de mig paaliggende Pligter
kun vil støtte mig til Lov og Ret, og at intet Hensyn stal
kunne bevæge mig til at afvige fra Lov og Ret."
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Det er de samme Principer, som uafbrudt have ledet mig i
min Administrationstid; jeg overbeviste mig stedse mere og mere
om, at den indflaaede Vei var den rigtige, og det Resultat blev
opnaaet, at den offentlige Stemnings Tilstand i Hertugdsmmerne
var langt bedre ved Enden af Aaret 1847 end i Sommeren 1846,
som jeg videre efterviste det i den ovenfor citerede Indberetning.
Endnu bestandig opstiller jeg denne Paastand og er beredt til at
motivere den, omendfljondt Oproret i Marts 1848 kom til Udbrud.
At dette stete, var en Folge af storre Verdensbegivenheder, som
vare udelukkede fra enhver dennesidig Indflydelse; den franste Re
volution maatte fremstynde en tydst; af en tydst Revolution maatte
Hertugdommerne rives med hen; de vare paa Veien til Bedring,
men deres Helbredelse var endnu ikke tilendebragt. Og.desuagtet
gjorde den danste Armee ved dens Fremrykken i Slesvig den Er
faring, at Revolutionen ikke var det egentlige Folks Sag, men
kun et Resultat, der var bragt tilveie af dem, hvem jeg kaldte
Bedragerne, og hvem det var lykkedes, at scette Pobelen i de
smaae Byer i Bevcegelse; hele Opstanden vilde i kort Tid vcere
dæmpet med ringe Midler, dersom ikke en stærkere udenlandst
Magt havde fluttet sig til de Bedragne; den kunde altsaa ikke
have været Folkets Sag. Det er bekjendt, at Efterretningen om,
at der var udbrudt en Revolution i Frankrig, hvilken jeg her mod
tog den 1ste Marts 1848, lod mig fatte og udtale den Anstuelse,
at der maatte paafolge en tydst Revolution, og at da en Bevæ
gelse i Hertugdommerne ikke mere var til at undgaae; jeg ilede
tilbage, og efter den 5te Marts at være ankommen til Slesvig,
androg jeg i min officielle Indberetning af 7de Marts paa den
usortovede Indkaldelse af de Permitterede, idet jeg paa folgende
Maade udtalte mig over Landets daværende Tilstand:
„Raar man overveier Begivenhederne i Frankrig i Stor
heden af deres Omfang til alle Sider og deres moralste
Indflydelse ud over Frankrigs Grændser, og naar man tager i
Betænkning, at en tilsyneladende mærkværdig, hidtil idetmindste
aldrig seet Forbindelse af Omstændigheder gjor hele Europa
modtagelig for revolutionære Bevægelser i det Oieblik, da den
3
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ligesaa forfsreriske som fortcerende I ld bliver antcendt t Frank
rig ; naar man vil see og seer, at Revolutionen er udbrudt
i Tydstland, om endog hidindtil uden B lod, fordi den har
været heldig; naar man overstuer vore Tilstande med roligt
Blik og da ikke kan dolge for sig selv, at vi have en betydelig
Agitation, at Regjeringen ikke finder tilstrækkelig Understottelse
hos sine Embedomænd, at de mest fremragende Mænd ved
vore Domstole have vovet at vise sig som de ivrigste politiske
Partimænd, og at Domstolene selv have bekræftet den Sæt
ning, at ligeoverfor et politist Parti ingen Domstol kan bevare
sin Uafhængighed; — naar man overveier alle disse Om
stændigheder, maa man anerkjende, at Holdningen af Hertug
dommernes Indbyggere endnu for Dicblikket overgaaer enhver
retfærdig Fordring.

V i maae herfor takke den herstende Vel

stand, en Regjering, som har været faet overordentlig virksom
for Landets materielle Interesser, og den fortræffelige Folkecharacteer, — en Anerkjendelse, som selv da vilde blive ret
færdig, naar Draabefaldet tilsidst stulde faae Stenen udhulet."
Efterat Agitationen nu har naaet sit M aa l, ved Hjælp af
fremmede Bajonetter har revet Regjeringcns Toiler til sig og ved
Terrorismus beherster Folket, har min ovenfor udviklede Anstuelse
ikke forandret sig og jeg bekjender mig endnu til den.

Men ligesaa-

lidet staae Lederne og Stifterne af Revolutionen i et andet Lys
for mig nu end for, og ligesaalidet vil den fremtidige Fremgangsmaade mod dem kunne blive en anden end den tidligere, d. v. s.
en afgjort og energist. Det være mig tilladt, ogsaa i denne Hen
seende at referere mig til en tidligere Attring, som indeholdes i
min officielle Indberetning af 27de Novenrber 1847,

angaaende

de saakaldte Forsoningsforholdsregler:
„Det være langt fra mig at foregribe Hans

Majestæt

Kongens Villie eller Dom, men jeg maa forestille mig alle
de Fordringer, som efter Foregivende blive gjorte fra hitn Side,
for at vide, om der er een eneste iblandt dem, som Hans Maje
stæt Kongen Allerhoiest vilde beflutte at tilstaae."-------------
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»fra him Side forlanger man »en fcelles constitutione! For
fatning for begge Hertugdommer og Anerkjendelfe af samme
som selvstcendig S tat med en fra Danmarks aldeles adskilt
Administration; fuldstcendig Germanifering af Hertugdommet
Slesvig; forskjellig Arvefolge i Hertugdommerne fra Konge
rigets Arvefolge; og dernæst Staten Slesvig-Holsteens Med
virken med og endelige Optagelse i eet, een S tat udgjorende,
Tydskland» — hvis Eenhed skulde tilvejebringes quand méme.
Hvo der i denne Retning ikke vil gjore nogen Concession,
han gjor overhovedet i deres Dine, der staae paa him Side,
aldeles ingen, hvilket jeg længere nede nærmere vil have at
udvikle, og Deres

vil under denne min Forudsætning

fritage mig for enhver videre Begrundelse af den Antagelse,
at det ikke kan være Hensigten at forsone med Concessioner.
Etbvert Menneske og enhver Statsmand maa med
Glæde erkjende den Sandhed, at en viis Regjering maa have
en forsonlig Characteer, at den uden at bortgive Noget af
sin Værdighed selv

kan gjore de forste tilnærmende Skridt

paa denne Vei, fordi den staaer og maae lade sig stille hoiere
end Undeisaatterne

og deres Forhold. Jeg

er overbeviist

om dette Princips Nodvendighed og Fortræffelighed; og des
uagtet maa jeg ligesaa oprigtigt tilstaae, at det ofte har opvakt
min Uvillie, naar jeg atter og atter horte denne Tale om
Forsoning, ogsaa der, hvor det, efter min Overbeviisning,
ikkun var Svaghed

og Jnconseqvents, der

hædredes med

hiint Navn; fordetmeste fandt jeg denne Forvexling af Be
greberne fremkaldt alene ved en fuldkommen Uvidenhed om
vore Forholde, medens et notere Kjendskab til samme og til
de hantiende Hovedpersoner er uundgaaeligt nodvendigt for at
kunne bedomme Forsoningens Væ rd.-------------- Hine Menne
sker, som i Almindelighed kalves Demagoger, drive deres
Forretning som et Haandværk; det er deres Existents.-----------D eres----------------vil indromme mig, at en Forsoning med
disse Mennesker ikke er mulig; den vilde være deres Dod,
de vilde ikke kunne forsone sig, om de end onskede det, og
3*
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dersom man gav dem Net i alle Puncter, saa vilde de svare:
men vi ville ikke have Ret."
Dersom min tidligere Bedommelse af de davcerende Forhold
overhovedet endnu har nogen Betydning, saa kan dette kun sorsaavidt vcere Tilseeldet, som de senere Begivenheder ved det derved
vundne Overblik have Bekræftet deres Rigtighed, og det er ikkun
med Hensyn hertil, at jeg har anseet det for hensigtsmæssigt at
beraabe mig paa Ittrin g e r,
vikling.

som gik forud for den sorgelige Ud

Dersom jeg tager Feil, naar jeg endnu for Oieblikket

anseer hiin Opfattelse for rigtig, saa maae ogsaa mine Slutninger
med Hensyn til Anvendelsen paa de nuværende Tilstande være
urigtige; men da jeg med alle de Kræfter, der staae til min
Raadighed, nærer den faste Overbeviisning, at jeg tidligere har
erkjendt og vurderet den sande Tilstand, saa maae ogsaa de af
mig opstillede Principer for Bestyrelsen finde deres rigtige Anven
delse under Omstændigheder, som kun ere Resultatet af Agitationer,
der allerede dengang vare virksomme, om dette end alene kunde
muliggjores ved Understottelse af udenlandske Magter.

Ro og Be

sindighed i Forening med Energi og Bestemthed, hvor en saadan
maatte være nodvendig, var det tidligere af mig opstillede Pro
gram.

De forste Fordringer ere endnu de samme som fo r;

de

sidste maae træde endnu stærkere frem nu end for, fordi Tendentser
ere blevne til Handlinger, og Handlinger kun kunne modsættes
Handlinger.
Oproret stete ved militære og civile Embedsmænd, til hvem
nogle andre Individer havde sluttet sig; det forste Udbrud lededes
af en M ilitæ r, hvem Regjeringen selv tidligere af en Vildfarelse
havde anseet for den til den hoieste Commando mest qvalificerede
Individualitet. Det var ikke blot ikke Folkets Sag — naar Udtrykket
Folk tages i dets almindeligere og bedre Betydning, — men dette var
endogsaa afgjort ugunstigt stemt derimod. Dette vil i en ikke ringe
Grad endnu for Oieblikket være Tilfældet, men man vilde dog
tage Feil, dersom man antog, at Tilstanden i Marts 1849 var
den samme som i Marts 1848.

Enhver revolutionær Tilstand
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beroer paa Lovløshed og Lovstridighed, og jo lcengere denne T il
stand vedvarer, desto mere forvildet bliver den; enhver Nation
bestaaer af Individer, og det er Lovens Opgave at beherste disse
Individers Lidenstaber; bliver dens Autoritet brudt, og dens An
seelse for lcengere Tid tilsidesat, da indtrceder den Tilstand, som
man kalder Demoralisation, da bliver Tilboieligheden til at sætte
sig over Loven mere almindelig, og endnu farligere virker da i den
Enkeltes Bryst Bevidstheden om allerede at have feilet. Dette er
den store Forstjel mellem nu og dengang. Medvirkende til en
mere almindelig Ophidselse kan ogsaa den Omstændighed være,
at Agitationsmidlerne nu anvendes i en større Udstrækning end
tidligere. Dengang man foresnakkede Folket om Landsprivilegierne
af 1460, om Undertrykkelser, om Daniseren, om Arvefølgen, om
Tydstland som en Eenhed o. s. v., da vare disse Motiveringer
deels uforstaaelige for det som altfor fjernt liggende, deels følte
det, at de vare usande. Nu foreholder man det den forestaaende
Adstillelse af Hertugdømmerne Slesvig og Holsteen og udmaler
denne Fremtid i de frygteligste Skrækkebilleder; Folket fjender Her
tugdømmerne , og om det end mangler klare Begreber om sammes
Udelelighed eller Adstillelse, saa er det dog lettere modtageligt for
den det indprentede Frygt for en Grændse, som er det anflueligt.
Jeg havde derfor ønstet, at man ved Opstillingen af en Fredsbasis
havde valgt et andet Udtryk for den samme Sag, som s. Ex. T il
bageførelse til Tilstanden før 1834; paa denne Bei vilde man,
efter min uforgribelige Mening, ved nogen Boielighed i Modifica
tionem have kunnet opnaae det samme Formaal. En saadan
Demoralisationens Tilstand, forbunden med politist Ophidselse,
forefindes nu i hele Hertugdømmet Slesvig, saavel i den saakaldte
danste Deel af samme som i den saakaldte tydste, og jeg maatte
ganste i Særdeleshed advare imod, ikke at hengive sig til nogen
Skuffelse med Hensyn til de nordlige Districter. Jeg er af den
Overbeviisning, at der endog vil møde den fremtidige Administra
tion større Vansteligheder i disse Districter end i de sydlige. Den
Trostab imod den nedarvede Konge, som har lagt sig for Dagen
der, den afgjorte Holdning imod Rebel og Fjende, fortjener i
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hsi Grad at paastjonnes; de Offre af Penge og Mennesteliv, som
ere bragte der, maae gjore Krav paa enhver retfcerdig Medsolelse;
men ogsaa der fandt en Agitation Sted — om end forskjellig
fra Oprorernes — som fremkaldte sørgelige Spaltninger i den
offentlige Mening. Disse Bevcegelser ville igjen begynde og ville
atter udgaae fra de samme Individer, som ved Omstændighederne
for en Deel fjernede derfra, nu gjore Paastand paa at repræsentere
den offentlige Mening i det nordlige Slesvig eller vel endog i hele
Slesvig, medens de dog aldrig vare eller ville blive andet der end
Agitatorer, hvis Virksomhed middelbart har ydet Revolutionens Sag
megen Nytte, uden at fremme den gode Sag, og er bleven bedømt
paa samme Maade af de Bedresindede som af de Revolutionære.
Efter det ovenfor Anførte vil Bestyrelsen over Hertugdømmet
Slesvig forefinde et Land, i hvilket enkelte, af tilfældige Omstæn
digheder begunstigede, uforbederlige og uforsonlige Individers Des
poti har tilveiebragt og ved Terrorismus et heelt Aar igjennem
fortsat en Opstand, i hvilken en stor Deel af Embedsstanden er
bleven sin Pligt og sin Eed utro og virksomt har tilsluttet sig til
Revolutionen, i hvilken Folket for en Deel i Tidens Længde er
bleven demoraliseret, og i hvilken endelig endogsaa ester Reoccupationen Agitationen endnu vil vedblive i nogen Tid. Som
det første Resultat af disse Forudsætninger tør jeg opstille den
Paastand, at i ngen Best yr el se — hverken en indsat
el ler en s e l v v a l g t , l i g e s a a l i d e t en l o i a l som en revo
l u t i o n æ r , kan fungere for længere T i d , uden at være
støttet t i l m a t er i el m i l i t æ r M ag t .
Det ligger i Sagens Natur, at under vanffelige og forviklede
Omstændigheder, naar Begivenhederne trænge hinanden, og naar
disse Begivenheder fremtræde, uden i Forvejen at lade sig beregne,
naar de just derved vinde i Betydning, at den ene følger den
anden uden tilsyneladende udvortes Forbindelse og med uventet
Hurtighed — at da en virksom Jmødegaaen ligesaa hurtigt og
paa Stedet selv maa finde Sted. Ligesaa bestemt viser Erfaringen,
at Dommen over et Individs Duelighed til denne eller him Post
er forskjellig, ja ofte falder diametralt modsat ud, at en fælles
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Raadslaaen af Flere i denne Henseende ikke forer til noget til
fredsstillende Resultat og idetmindste udelukker enhver Ansvarlig
hed.

Erfaringen har derfor bekrceftet det som en anerkjendt Kjends-

gjerning, at den hoieste Magt under saadanne Omstændigheder
maa anbetroes cn Enkelt, og det forekommer mig

absolut nod-

vendigt, at l ægge R e o r g a n i s a t i o n e n as H e r t u g d o mme t
S l e s v i g s Best yr el se og den m i d l e r t i d i g e F o r e l s e af
samme i en En k e l t s H a a n b .

De samme Grunde, nemlig

Nodvendigheden af, at der i uforudsete Tilfælde kan handles hur
tigt og energist, at den rast fremtrædende, stedse vexlende For
andring as Omstændighederne maa bestemme Valget af de til
svarende Forholdsregler forstjelligt i de forstjellige Momenter, disse
Grunde fordre paatrængende, at den paa Stedet oprettede hoieste
Dvrighed ogsaa forsynes med saa udstrakt en Fuldmagt som muligt.
En Mængde Exempler have overbeviist mig om, hvor stadeligt
Mangelen af en saadan Magtfuldkommenhed virkede i Marts 1848.
Den 7de Marts androg jeg i Kjobenhavn om alle de Permitte
redes Indkaldelse.

Deliberationerne og Correspondentserne des-

angaaende fordrede T id ;

i min Indberetning af 19de Marts

maatte jeg erklære hiin Forholdsregels Rigtighed for tvivlsom;
i min Indberetning as 22de Marts maatte jeg afgjort fraraade den,
fordi den kun vilde forstærke Jnsurgenternes Kræfter.

I

min

Indberetning af 7de Marts gjorde jeg opmærksom paa Præsident
Bergers fuldkomne Uduelighed som Politimester i Rendsborg; hans
Entledigelse laae ikke i min Competence; under 18de M arts maatte
jeg fraraade hans Afsættelse, fordi den der vilde have foranlediget
et Udbrud af Bevægelsen, medens man ikke mere havde Magt
til at blive Herre over Bevægelsen.

Allerede i Sommeren og

Hosten 1847 udtalte jeg mig paa vedkommende Sted over, hvor
ledes al Eenhed i Hertugdommernes Bestyrelse hindredes ved, at
Slæderne Kiel og Altona i de vigtigste Henseender laae udenfor
Regjeringens og Statholderstabets Virkekreds; hvorledes navnligt
denne Omstændighed gjorde mig Udovelsen af det politiste Politi
næsten umulig, da disse Stæder vare Udgangspuncterne for al
Agitation i Hertugdommerne.

Hensyn til Rangforhold gjordes
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g jald en d e im od m ine Forestillinger. J o m ere paatroengende O m 
stændighederne v are, desto foleligere blev en fa a ubegribelig M a n 
gel. J e g stod F are for a t blive anseet for cergjcrrig, n a a r jeg
u d talte en M e n in g , hvilken jeg kun ved Forncegtclsc af den simple
M enneskeforstand kunde undertrykke; jeg havde tidligere gjentagne
G a n g e yttret hiin M e n in g ; i m in In d b e re tn in g a f I l t e M a rts
m aatte jeg u d tale m ig p aa folgende M a a t e :
',D a B estyrelsen a f A lto n as og K iels P o liti i enhver
H enseende er udelukket fra m in C om petence, da jeg officielt
er aldeles uvidende om de dervcerende F orhold og O in fta n digheder og alene ad p riv at B e i med usigelig M o te indirecte
erfarer, hvad der der fo regaaer, d a disse S t a d e r ------------ .
D en n e M islig h ed er oftere fremhcevet af m ig ; den viser sig
som saadan i enhver G reen af A dm inistrationen i den scedvanlige F o rretn in g sg an g , og folgelig i en saam eget hoiere
G ra d ved overordentlige F o ran led n in g er. J e g anseer det for en
afgjort vcesentlig F eil, a t den ikke tidligere er afh ju lp et; m en
d esu ag tet m aatte jeg dog fraraad e for n a rv a re n d e O ieblik
a t rore ved hine F o rh o ld , d a O v righederne derved vilde fole
sig krankede i et T id sp u n c t, i hvilket m an tttaa gjore F o r
d ring p a a deres sard eles V irksom hed, og i hvilket I n d b y g 
gerne i S ta d e r n e derved vilde blive bragte i en storre O p 
hidselse."
Uden a t v a re forsynet med den F u ld m a g t, jeg m aatte ansee for
n odvendig, uden tilstrakkelig Understoltelse af den m aterielle K ra ft,
aldeles m ag teslo s i H ertugdom m ernes vigtigste S t a d e r , ---------—
m aatte jeg forestille mig den M u lig h e d , a t m in P e r 
sonlighed maafkee v ar til H in d e r p a a den ene eller den an d en
M a a d e , og indberettede derfor u n d er 16de M a r ts :
..m en jeg kunde ret vel tanke m ig , at H a n s M a je stä t
K o n g en , om e n d , som jeg h a a b e r, u g jern e, dog u nder de
bestaaende factiste F orhold kunde ansee det for R e g je rin g sviisdom at satte en an den E m bedsm and i m it S te d , og jeg

41
vilde da betragte en saadan Forholdsregel som paabuden
alene af hiint Hensyn«;
og under 18de Marts yttrede jeg i en Indberetning:
„Naar dette ikke er ganfle overensstemmende med tidligere
Zjttringer af mig, saa er dette begrundet deri, at Tingenes
Tilstand her forandres med hvert M inut.

Men denne Om

stændighed gjor det uomgængeligt nodvendigt, at en stor og
udstrakt Fuldmagt her bliver lagt i een Haand, hvilket jeg
saa iilsomt som muligt beder underkastet hoieste og allerhoieste
Overvejelse."
Naar det havde vceret muligt, den 7de Marts at indkalde
alle Permitterede, da de revolutionære Bevægelser endnu ikke vare
trængte ued i de lavere Folkeklasser, og en dygtig General da
havde forstaaet at opretholde den militære Aand, vilde Revolutionen
ikke være bleven en Militærreoolution; naar man allerede dengang
havde kunnet fjerne Etatsraad Berger fra Rendsborg, og Politi
myndigheden kunde være bleven lagt i et dueligt Individs Haand,
vilde den afgjorende revolutionære Forsamling af 18de Marts
ikke have kunnet finde Sted der.

Planen til Revolutionen var

udkastet og udarbejdet i Kiel og Altona, som jeg indberettede det
under 16de M arts; der tilintetgjordes forst med bevæbnet Haand
Lovens Anseelse og Ovrighedens Autoritet, og jeg maatte forblive
en stum Tilstuer.

I

Midten af Marts vilde en udstrakt Fuld

magt, nedlagt i en Enkelts Haand, endnu have kunnet virke; jeg
gik til ten yderste Grændse, at tilbyde min Dimission, og man
fandt det betænkeligt, at gaae ind herpaa, indtil man den 24de
Marts, altsaa i ethvert Tilfælde for sildigt, troede at maatte gjore
saakaltte Afsmdinge fra en sammenloben Forsamling en saadan
Jndrommelse.
Jeg kunde anføre mange Exempler; men jeg troer, at de
ovenstaaende ville levere et tilstrækkeligt Beviis for, at i den forste
Tid efter Reoccupationen af Hertugdømmet Slesvig

maa ved

dets Administration den meest uds t r ak t e F u l d m a g t n ed 
l ægges i en En k e l t s H a a n d — en Anskuelse, som jeg ogsaa
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den 29de M arts udtalte ad protocollum t det forsamlede Statsraad, da man var betoenkt paa at sende mig tilbage.
I Ovenstaaende har jeg sogt at motivere:
1) at Hertugdømmet Slesvigs fremtidige Bestyrelse i den
forste T id af dens Virksombed maa støttes til M ilitairmagt;
2 ) at den for den noermeste Tid maa loegges t en enkelt
Haand;
3 ) at denne Haand maa blive forsynet med udstrakt Fuld
magt*).
Der staaer tilbage for mig at overveie, hvorledes da nu
dennes Virksomhed ftal yttre sig. O in den end udelukkende maa
»fere rettet imod Administrationen, i dette Ords snævrere Be
tydning , saa maa det dog ikke miskjendes, at de administrative
Sporgsmaal i mange Henseender berøres, ja endog betinges af
de statsretlige og constitutionelle, og a t, da disse Sporgsmaal
endnu for Tiden staae ubesvarede, hine ogsaa kun kunne besvares
som eventuelle Sporgsmaal og maae holdes uafgjorte, indtil det
almindeligt ledende Princip bliver fastsat, hvilket da folgerigtigt
kan fore til bestemte Conseqventser. Følgelig kan dette Sporgsmaal
her kun eventuelt blive Gjenstand for Overvejelse, og forsaavidt
som det Hensyn, der hertil bliver at tage af Bestyrelsen, ikke til
steder, at forbigase det med Taushed.
Den Fred, der ftal asfluttes, maa nærmest fastsætte Hertug
dommet Slesvigs Statsret, da netop dette er Stritspunctet
mellem de krigsførende Parter, hvad enten nu den hidtilværende
Tilstand vil blive anerkjendt som fremdeles bestaaende, eller en ny
vil træde i Stedet for den bestaaende. Enhver Overeenskomst i
denne Henseende som Jndbold af en Fredstractat vil være mislig,
hvorledes den end falder ud, da den ved Conflicter, som i Frem
tiden maatte indtræde mellem Danmark og Hertugdømmerne, altid

*) Udfort ved Allerhoieste Udnævnelse af 11te J u li 1850 af Geheimeraad Tillisch til overordentlig RegjeringSrommisscer for Hertugdommet
Slesvig.
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vil kunne give de sidste et Paastud til at vende sig til det paciscerenve P arli, altsaa til Preussen eller til Tydstland, ligesom
der ogsaa derved indrommes disse Magter en virkelig eller for»
meentlig Ret til at blande sig i de indre Anliggender.

Naar det

ikke kan opnaaes, at Hertugdommet Slesvigs Anliggender ganste
lades ude as Omtale i en Fredstractat*), saa maa dog med
Hensyn hertil ved Udkastet af Stipulationerne den storft mulige
Forsigtighed anvendes saavel i Henseende til Indholdet som til
Udtrykkets Form.

Efter den hidtil foreliggende, hoist ufuldkomne,

eventuelle Fredsbasis kan jeg kun gaae ud fra den Forudscetning,
at Hertugdommet Slesvigs saakaldte Selvstcendighed vil blive en
Hovedbetingelse

I

en Rcekke af Aar er Udtrykket „Selvstcendig

hed" i dets Anvendelse paa Hertugdommerne uendeligt ofte blevet
anvendt saavel af Regjeringen som ak Oppositionen, uden at man
nogensinde havde vovet nærmere at definere dets Betydning.

Man

lovede at bestytte den, og forstod derved Udtrykket i meget ind
skrænket Betydning; fra den anden Side paasted man at have
en Ret til den, og gav Ordet den videste Udstrækning; Opposi
tionen gik endelig saa vidt aabenlyst at fordre alle en uafhængig
europæist Stats Rettigheder som him Selvstændighed, og forst da
indsaae man fra Regjeringens Side, som jeg troer, at man for
meget havde betjent sig af dette Udtryk, ja havde leget med det.
Under disse Forhold havde jeg Leilighed til som Kongelig Commissair i Stænderforsamlingen at udtale mig over Betydningen
af Ordet "Selvstændighed", og jeg troede at burde benytte denne
Leilighed, jeg troede, at det vilde være rigtigt, mere positivt, end
det tidligere var steet, at træde op imod de med stedse storre og
større Kjækhed fremtrædende positive Paastande (Stændertidenden
for

1846, N r. 14).

Jeg benægtede, . at Slesvig var en selv

stændig S ta t^ , jeg paastod,

„at det manglede de nødvendige

Prærogativer hertil, da det ikke havde en Armee, en Flaade, en
særegen Mønt, en udenlandst Repræsentation, da det ikke kunde

*) FrcdSunderhandlerne turde i ScrrdeleShed have gjort sig fortjente af
Monarchiet derved, at dette er lykkedes i Tractate» af 2den J u li 1850.
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beslutte angaaende Krig og Fred o. s. v.," jeg paastod, at det i
denne almindelige Betydning kun var en Deel af det ovrige danste
Monarchi, at kun Indbegrebet af forstjellige Rettigheder, som de
nu i 125 Aar havde bestaaet og fra alle Sider vare anerkjendte,
udgjorde Hertugdommet Slesvigs Selvstcendighed.

Hovedsagelig

kan dette Indbegreb reduceres til en egen, fra den danske vcesentlig
afvigende Lovgivning og til den heras folgende soeregne indre Ad
ministration.

Programmet af 24de Marts 4848 har fastholdt

dette Begreb, og kun i Henseende til begge Hertugdommernes gjensidige Forhold udtalt en Adskillelse, som efter min samvittigheds
fulde Overbeviisning var gjort nodvendig ved Begivenhederne i
Tvdstland.

Ligesaa conseqvent var S l e s v i g s

An de e l i Re

præsentationen af de egentlig danste Provindser paabuden i alle
de Anliggender, der herefter som tidligere stitid c blive fælles, og
heri bestod Slesvigs nærmere Tilslutning til Danmark.

Ogsaa

nu kan jeg ikke tænke mig Slesvigs Selvstændighed som Freds
basis anderledes end dengang, d. v. s. kun som en saadan, ved
hvilken Land- og Somagten, Finantserne, Hofholdningen, den
udenlandske Repræsentation o. s. v., blive fælles med Danmark,
og at folgelig ogsaa de Sporgsmaal, der have Hensyn hertil, maae
blive Gjenstand for fælles Beraadflutning og Afgjorelse — at
folgelig i denne Henseende hovedsagelig den tidligere Tilstand iglen
indtræder, og at det Nye, der kommer til, alene bliver den factist
nodvcndiggjorte Adskillelse fra Holsteen saavelsom den ovenfor
betegnede nærmere Tilslutning til Danmark.

Naar denne Even

tualitet bliver til Virkelighed, maa Administrationen i mange
Henseender, som jeg længere hen vil komme til at vise, ogsaa
blive ledet i denne Aand.
En lignende Indflydelse vil Losningen af det konstitutionelle
Sporgsmaal have,

men ogsaa dette maa holdes aabent indtil

Freden.
Efter den ovcnstaaende Forudsætning og i Overeensstemmelse
med Programmet af 24de Marts 1848 maa Hertugdommet Slesvig
i alle fælles Anliggender ogsaa raadslaae og beslutte i Fællesskab
med det egentlige Kongerige Danmark, medens den egentlige Lov-
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givning i de provindsielle Anliggender maa henhore til en provindsiel
Landdags Virksomhed. A lt eftersom Formen for disse Institutioner
og sammes materielle Indhold — den mere eller mindre liberale
Characteer - - kan gestalte sig forftjelligt, vil ogsaa deres In d 
flydelse paa Administrationen yttre sig forskjelligt.

Men en nærmere

Jndgaaen paa denne Gjenstand ligger udenfor denne Indberetnings
Omfang, og kun i een Henseende, hvor Betydningen af de I n 
stitutioner, der stutte indfores, kun lidet kommer i Betragtning,
maa jeg her gjore dem til Gjenstand for Omtale.
Jeg har i tidligere Tid gjentagne Gange udtalt, at jeg anseer
Overgangen til constitutionelle Former for gavnlig og nodvendig;
men jeg har dog stedse været af den Overbeviisning, at et heldigt
Resultat af dem for en stor Deel var betinget ved en Grundvold,
som vi endnu for Tiden mangle i Hertugdommerne, at denne
Grundvold overhovedet maatte bestaae i et ordnet Communattiv
ved Siden af en veldisciplineret Embedsadministration, at den sidste
maa gaae forud for det forste og begge for Jndforelsen af constitutionelle Former.

I

min allerunderdanigste Indberetning af

3dic J u n i 1843 sagde jeg:
»»en velorganiseret S tat maa emancipere A lt, kun ikke sine
Einbedsmænd.

Deres Majestæts Viisdom har erkjendt og

udtalt det, at meget i vort Land, i Særdeleshed Communerne som saadanne, behover en Emancipation; factist eman
ciperede ere hos os kun Embevsmændene;

Begrebet om

Embedsmændenes Stilling og Pligter er kommet i en For
virring, som hindrer de Fleste fra en klar Anstuelse, og forud
for Communernes i Sandhed onstelige Emancipation maatte
efter almindelige Principer gaae en fast Organisation af
Embedsavministrationen.

Deres Kongelige

Majestæt ville

naadigst tillade, at jeg forudstikker, hvad mangeaarig Jagrtagelse har gjort til utvivlsom Vished hos mig."
Paa lignende Maade udtalte jeg mig som Commissair i
den Slesvigste Stænderforsamling 1846 (Stændertidenden 1846,
N r. 36), da jeg henpegede paa Land- og By - Communalforfat-
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ningen, ved hvilken Regjeringen havde henviist til videre Udvik
linger, og ved hvis Behandling de Constitutioneltsindeoe vilde have
fundet Veien til deres M a a l; en Forfatning maatte opnaaes ad
denne Bei, maatte vcere fremvoxet med Folket og af Folket.

T il

denne Anstuelse bekjender jeg mig endnu, men jeg indrommer, at
der er gaaet megen Tid tabt for en rolig grundig Udvikling, og
at Jndtrcedelsen af mangfoldige overmcegtige Begivenheder kan have
gjort en Fremskyndelse nodvendig.

Maatte denne Fremskyndelse nu

ikke frembringe Haftvcerk, og Haftvcerket Jilfcerdighed, og derved
et Barn blive fodt, som lader alle opvakte Forhaabninger uop
fyldte, som, bcerende Dodsspiren i sig, visner hen efter et kort,
sygeligt Liv.

Hvad saa end en fuldkomnere Indsigt end min er

rstand til at frembringe, saa meget er mig uomstodeligt vist, at
hvilkensomhelst constitutionel Forfatning — den vcere mere eller
mindre liberal, et Mestervcerk af vractist-politifl Fuldkommenhed
eller som i Arbeidersporgsmaalet og Underviisningsvcesenet i vel
menende Dromme indgribende i Forsynets Prcerogativer —

at

hvadsomhelft der end bliver stjenket — saa maa den Bestyrelse,
der atter tager et revolutioncert Land i Besiddelse i den legitime
Konges Navn, forst og fremmest dertil og til Landets Beroligelse
betjene sig af de Organer, som ere bestemte til at lede Admini
strationen, og forend Ro og Orden atter er tilvejebragt, forend
Lovens Anseelse atter er gjenoprettet, vilde den overilede Jndforelse
af en ny Forfatning kun medfore Forvirring og vcere til Skade
for sig selv og for Landet.

Om det passende Tidspunct vil ind-

troede om 1, 2 eller 3 Maaneder, dette lader sig ikke i Forveien
bestemme; Omstændighederne maae her afgjore, og kun den, hvem
Hans Majestcets Regjering i den forste Tid betroer Bestyrelsen,
vil kunne bedomme dette, fordi en vis Tact, en Folelse, som ikke
altid noiagtigt lader sig definere, utvetydigt siger ham, om Admini
strationen igjen er bleven Herre over de revolutionäre Elementer.
Jeg har gjentagne Gange i Lobet af forrige Aar bort den Ansiuelse udtale, at man troede, hurtigt at kunne vinde Indbyggerne
i Hertugdommernes Hengivenhed, naar man strax begyndte med
at entledige Embedsmcend, at overgive Bestyrelsen til Communerne,
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og at tilbyde frisindede Institutioner; de paa denne Maade vundne
Sympathier vilde efter 24 Timers Forlob forsvinde, saasnart de
losladte Lidenstaber, idet de betragtede det Tilbudte som en res
derelicta og nullius, fik sat sig i Besiddelse deraf, forglemmende
alt Andet derover, saavel deres begangne Synder som deres frem
tidige Pligter.

Rolighed er det fremfor Alt, som den bedre Deel

af Befolkningen for det Forste onsier.

Men dernæst kunde ogsaa

denne Mening let see sig stuffet i en anden Henseende.

Hvad

man strax vilde tilbyde, vilde være Udkastet til den dansie Consti
tution, hvilket har megen Ligbed med Oprorerne i Hertugdom
mernes saakaldte Statsgrundlov; denne sidste er maaskee endnu
liberalere.

Nu prise alle derværende Blade hiitt Liberalitet; den,

som ikke er tilfreds med den, tier stille, fordi han staaer under
Terrorismens Indflydelse.

Men man betænke vel, at der maaffee

ikke er noget Land, hvor det aristoeratisie Princip er stærkere end
i Hertugdommerne; med Hensyn til Adelen, Godseierne og de
mere velhavende Borgere i Byerne vil man ikke kunne Andet end
indromme det, og dog cre disse ikke Hovedbærerne for det aristocralifle Princip; megetmere have de i Slesvig mindre Betydning;
Bondestanden er det, som udgjor Landets Kjerne og som tillige er
ganfle og aldeles aristocratifl. Ikke disse, men kun Demagogerne og
de eiendomslose og forarmede Stadbeboere vil en Forfatning af den
betegnede Art i Længden tiltale. Mod en despotist Regjering er man
der som overalt ugunstigt stemt, og dette er det tilvundne Resultat af
forste Halvdeel af 49de Aarhundrede; en Forfatning, i hvilken kun
Regenten har Rettigheder og Magt, er ingen, er Despoti; herom
ere vi alle enige; men jeg gaaer videre og har den Anstuelse,
at en saadan, i hvilken kun det aristocratiste Princip, og en saadan, i hvilken kun det democratiste Princip er repræsenteret, lige
ledes er Despoti, ligeoverfor hvilken Kongedommet ikke kan holde
sig, men med hvilken Kongedommet maa komme i en Kamp, i
hvilken Landets Vel gaaer tilgrunde.

Kun Ligevægten og den

forholdsmæssige Repræsentation af alle tre Elementer kan begrunde
en varig Tilstand.

Folket seer skarpere og bedre, end man er til-

boielig til at troe, og vilde der meget snart komme til Erkjendelse,
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ligesom ogsaa allerede nu de mig derfra tilflydende Meddelelser
bekrceste denne Mening.

Skulde ikke ogsaa her Folket allerede

have felt og feet, skulde ikke de Stemmer, som saa ofte, s. Ex. ved
Valgene, komme tilbage til Kongen, eller ivre imod den forelagte
Valglov, sorraade en saadan Indsigt eller idetmindste cn saadan
Følelse.

Dog — jeg gaaer videre end det var min Hensigt, jeg

vilde kun paa det Indstændigste tillade mig ae tilraade, at ikke i
de første Dage eller Uger efter Reoecupationen den Forvikling,
der nødvendigt maa forefindes, endnu gjores større ved Overilelse.
Bestyrelsen, Ler sormaaer at udvikle den Krast, til hvilken
materiel Understøttelse, Eenhed og Fuldmagt berettiger den, vil
under stadigt Hensyn til Landets statsretlige S tilling og den det
sorestaaende constitutionelle Udvikling kunne sørge for Gjenoprettelsen
as Ro og Orden, og dens Administration vil vide at forene M ild 
hed og Velvillie med den nødvendige Strenghed og Energi, naar
den gaaer stem ester de ovenfor anførte almindelige Principer.
At udkaste Regler for denne Administrations Detail, som gaae
videre end de i min Indberetning af 26de April f. A. angivne,
anseer jeg for unødvendigt og urigtigt, og selv de der anførte
ville, som jeg allerede dengang havde den Aåre at sige, maaskee
komme til at untergaae mange Modifications paa Grund af
eventuelle Tildragelser. Deels i det Tilfælde, at Hertugdømmet
Slesvigs statsretlige Relationer fluide gestalte sig paa den oven
omtalte Maade, deels for ethvert Tilfælde kunne følgende Hoved
sætninger opstilles:
1) De af den revolutionære Regjering fra 24de Marts 1848
til — udstedte normative Love ere ugyldige.
2) Den administrative Ovrighed, der skal indsættes, har Ret
til at suspendere enhver Embedsmand, ligegyldigt, til
hvilken Ressort han henhører, at constituere en Anden
og dernæst at gjøre Forflag til den snarest mulige defi
nitive Entledigelse og Ansættelse. Enhver Embedsmand,
som har været selvstændig virksom for Revolutionen og
i dens Aand, som har erholdt en Ansættelse eller en Be
fordring af den revolutionære Regjering, er udygtig til
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videre Embedsførelse og m aa derfor rem overes. D en
E m bedsm and, som imod sin V illie er fjernet fra sit
Embede af den revolutionære R egjering, indtræd)er igjen
i samme, dersom han ikke paa anden M aade bliver brugt
og befordret.
3 ) O verretten m aa ufortovet organiseres fra ny af og for
lægges fra S le sv ig , efter Om stændighederne til F lens
borg * ) eller for det Forste til S ondcrborg. Alle D om m e,
som afsiges efter R eorganisationsdagen, ere inappellable,
og den nye O verret udtræder af enhver Forbindelse
med den Slesvig-H olsteen-Lauenborgste O verappellations
ret. Landrettens Functioner gaae over til O verretten,
eller dersom dette for T iden ikke statsretligt lader sig
udfore, bliver Landretten ligeledes dannet paa ny som
hoieste In sta n ts. Died Hensyn til Jnstantsforholdene
m aa det forbeholdes cn nærmere O verveielse, om en tredie
In sta n ts stal indrettes for Hertugdom m et S le s v ig * * ).
4 ) D e n S le s v ig -Holsteenste R egjerings F unctioner, hvilken
strax maa ophæves, m aa provisorisk overdrages til en
Regjeringscommission, og dennes S æ d e forlægges til
Flensborg.
5 ) D en Forretningsforelse, som efter eventuel definitiv stats
retlig Bestemmelse bliver fælles med Forretningsførelsen
i Dam uark, m aa henvises til de for en saadan her ind
satte Oorigheder, s. Ex. S kattevæ sen, T old, Postsager,
Forstsager, M ilitæ rsager o. s. v ., medens Em bedsmændcne for disse F ag af Administrationen indtil videre
blive at underkaste Bestemmelserne su b 2.
*) Udsort saavel ved allerhoieste Erklæring som ved Forordning af R e gjeringseom m isfairen af 18fce S e p te m b e r 1 8 5 0 . D e n n e F orholdsregel,
at forlægge O v'ig hedernes S æ d e , kan blive bedomt forstjelligt, efter
som man har t i Hensigt at indvirke ved D vrighederne paa B efolk
n in g e n s Aand eller i omvendt R e tn in g .
* *) efr. RegjeringScommisfairenS F oro rd ning a f 29de J u l i og 18de S e p 
tember 1 8 5 0 .
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ti) Forretningssproget igjennem alle Jnstantser er i de danske
Districter det danske, i de tydste det tydste*).
7) Te 6 slesvigske ved Forordning af 12te August 1778 under
Rendsborg Amt henlagte Landsbyer indlemmes i det
Slesvigske Amt Hütten.
8) Den lcerde Skole i Haderslev bliver lukket, indtil den
snarest muligt bliver indrettet overensstemmende med
den Allerhoiest trufne Bestemmelse**).
En videre Udforelse er for Oieblikket umulig, og var den
end mulig, vilde den efter min uforgribelige Mening vcere stadelig
og lammende. Deels maa Valget af de enkelte Forholdsregler
afhcenge af Omstændighederne, dcels maae de folge af sig selv af
de almindelige Prineiper, saaledes som disse maatte erholde hoicste
og allerhoieste Stadfcestelse.
Om en almindelig Amnesti vil eller maa indtrcede, maa fast*
scettes ved Fredsslutningen; jeg troer, at den maa blive bevilget,
om det end strider mod mine Grundsætninger og min Folclse, at
politiste Forbrydere unddrages enhver S traf.

Under enhver Om

stændighed turde det bekj endte fehin erste Mord være at betragte
som almindelig Forbrydelse, og de Skyldige udtrykkelig udelukkes
af Amnestien***).

Man maa have en alvorlig Opmærksomhed

henvendt paa Organisationen as et bedre Poliuvcrsen; hidtil var
det hverken godt eller flet; det existerede aldeles ikke, og man vil
for Fremtiden ligesaalidet kunne undvære det, som dets fuldkomne
Manglen i Fortiden har havt sorgelige Folger. De indledende
Skridt til Organisationen af Communerne maae snarest muligt
foretages; men for

Oieblikket at opstille Normer desangaaende,

anseer jeg for umuligt, deels fordi Materialet til et saadant A r
beite maa soges i de derværende Archiver, deels ogsaa, fordi de
eventuelle statsretlige Sporgsmaal maae blive af væsentlig In d 
flydelse her, om og hvorvidt det nemlig vil være tilladeligt, uden

*) cfr. Regjeringscommissairens Forordning cif 16de September 1850.
*•) Udfort ved Regjeringscommissairens Rescript af 24b e J u li 1850.
***) Efter Forlydende er en Criminalundersogelse anordnet deSangaaende.

Landsforsamlingens Medvirkning
Rettigheder.

at indgribe i Godsdistricternes

Da jeg den 29de Marts f. A. opstillede den mest udstrakte
Fuldmagt som Betingelse for min Sendelse, tilfoiede jeg endnu
en anden, den nemlig, at jeg maatte efterlade fuldkommen T illid.
Den samme Betingelse maa ogsaa nu Enhver opstille, paa hvem
Hans Majeftcets og Regjeringens Valg skulde falde; han vil over
tage et alvorligt, vansteligt, ikke misundelsesvcerdigt Hverv; dersom
Tilliden nogensinde og paa nogen Maade ikke er fuldstændig, saa
vælge man ham ikke; er Tilliden ikke stærk nok til at holde sig,
naar han i det Sydlige bliver udraabt som for dansk, i det Nord
lige som for tydst, naar de Liberale udstrige ham som altfor de
spotist, Absolutisterne som en Demagog, Ariftocraterne som en
Democrat,

Democraterne som en Aristocrat, naar de i Forret

ningerne Ukyndige troe at haane ham ved Navnet Bureaucrat,
naar — hvad der er det Værste — saadanne, hvis virkelige eller
indbildte jordiste Lykke han efter Embeds- og Eeds-Pligt maa for
styrre, ansee og udlægge de for ham selv sørgelige Handlinger
som Haardhed og Barbari —

da udvælge man ham ikke til

Redstab, for Sagens Skyld, og for hans Skyld og for Retfærdig
hedens S kyld*)
Den mig godhedsfuldt meddeelte Indberetning af 26de April
1848 lader jeg følge tilbage hermed.
ZErbødigst

v. Scheel.
Kjøbenhavn, den 26de Februar 1849.
*) Skulde den Bemærkning paatrænge sig Læseren, at de enkelte F or.
fla g , der i disse Indberetninger tre gjorte af m ig , ere bragte t il
Udførelse, forsaavidt saadant til nærværendeOieblik har været m uligt,
og at det derfor turde være saa meget mere paafaldende, naar jeg
desuagtel i nyeste T id har udtalt en M isbilligelse, saa kan jeg forsikkre, at Svaret paa en saadan Bemærkning t il sin T id med Sikker
hed kan ventes, men at det, før en saadan T id indtræder, ikke v il
blive givet, og det as Grunde, som sandelig ikke ere tagne af Hen
syn t il min Personlighed.
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Det er bekjendt, at det revolutionäre Parti i Hertugdsmmerne
for Udbruddet af Jnsurrectionen ganste i Scerdeleshed flottede sig
til de saakaldte Slesvigholsteenste Foreninger, og ikke mindre, at de
Slesvigfle Foreninger modarbejdede dem, og at disse i nyeste Tid
mere og mere have udviklet sig.

At ville forudsatte gjensidige

Sympathier imellem de sorstes og min tidligere eller senere politifle Virksomhed, viloe vare at gaae videre, end det storste Parti«
had nogensinde vilde have vceret istand til, vilde vare at gjore sig
latterlig.

I

Lobet af September Maaned bleve Adresser satte i

Omlob i Byen Flensborg, som fornemmeligt, om end indirecte,
siulde vare rettede imod mig; samtidigt sagde Dannevirke og nogle
andre Blade med den: „ V i have altid havt et stjavtOie til den
Scheelste Patriotisme, og da vi horte, at han i den senere Tid
stulde have vundet baade Kongens og endeel af Ministrenes T illid ,
bleve vi meget forstrakkede ved at see ham her. V i troe ham ikke."
I

sidstafvigte Foraar besogte mig en til Hans Majestät

Kongen afsendt Deputation af loyale Slesvigere, og henvendte
Ord til mig, som vare glcedelige og velgjorende for mig.

Den

14de J u li erholdt jeg de her folgende Actstykker '*). Hvilke Stemmer
ere det nu, der have ladet sig hore i September? Er det de saa
kaldte Slesvigholstenere, eller de loyale Slesvigere, eller de, om
hvilke jeg i min Indberetning af 27de November 1847 sagde:
„og dersom man gav dem Ret i alle Puncter, saa vilde de svare:
men vi ville ikke have R et", eller er det endnu Andre? Jeg er
tilboielig til at antage det sidste, og til at troe, at det er saadanne, som maastee i god Tro, men forblindede af Lidenstab, soge
at sorfolge deres Maal paa en for den gode Sag og for Dan
mark lige farlig Maade.
*) Meddelelsen steer ugjerne og alene af den Grund, at hine Aktstykker
turde vcrre nodvendige t il Bedommelsen af de senere Dagblade.
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F ra O verdirectionen fer samtlige slesvigske Foreninger h ar
jeg m edtaget en til H an s Majestcet Kongen allerunderdanigst rettet
A dresse, hvori blandt Andet ogsaa, i Anledning af bvad der fra
de holsteenste T illid sm a n d s S id e blev u dtalt om det F arlige i
at betroe D eres Excellence noget Embede i H ertugdom m erne, inde
holdes et T illidsvotum med Hensyn til D em ; og har O verdirec
tionen derhos anm odet mig om at satte D em i Kundskab om I n d 
holdet af bemeldte Adresse. D enne Anm odning er det mig en
sardeles Fornoielse at opfylde, idet jeg herved har den ALre at
meddele D eres Excellence en G jen p art af den paagjaldende Adresse.
Kjobenhavn, den 14de J u li 1850.

A. W . Moltke.

D eres Excellence
H err G ehcim econferentsraad Scheel,
S torkors af D an nebro gen , D an n e
brogsm and ic.

(G je n p a rt.)
Allernaadigste Konge!
D e saakaldte T illid sm a n d s S endelse til Kjobenhavn ved det
endnu i Holsteen herskende O p ro rsp a rti v ar tilvisse egnet til at
vakke Bekym ring hos D eres M ajestats troe Undersaatter i S le s v ig ;
thi deres Forflag m aatte utvivlsom t v are fordarvelige for N iget
i det Hele og de troe S lesv ig ere i S ard e lesh e d . M en ligesom
vi ikke kunde n a re alvorlig F rygt for, at deres kun for O p rorern e
gunstige Betingelser vilde an tages, saaledes have vi ogsaa afholdt os
fra enhver W rin g i saa Henseende, for at det ikke nmatte faae S k in
af, at vor T illid til D eres M ajestät begyndte at vakle. M en
eftersom vores Forhaabning er bleven fyldestgjort derved, at de
saakaldte T illid sm an d s Forflag ere blevne tilbageviste, saa v are det os
nu tilladt, takkende at n arm e oS D eres M ajestats T ron e, idet vi
udtale, at vi i dette S k rid t see et nyt B ev iis paa den B iisdom
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og Kjærlighed, hvormed D eres Majestcet om fatter R igets og Folkets
V e l, og at vi derved paany fole os styrkede i vor S iflid , at
det vil lykkes D eres Aflerhoieste Bestrcebelser, ved den endelige
F redsslutning, at vcerne om sammes V el og Fcedrelandets derfra
uadskillelige LEre. H ave vi forhen ikke yttret os om de saakaldte
T iflidsm cenrs Forflag, saa kunne vi saameget mere undlade saadant
nu, da de ere forkastede. D og vcere det os endnu tilladt at bersre eet P un ct. D er fortælles, at disse M cend have skildret
Geheim eraaderne G reve Moltke og v. S cheel og E tatsraad
H opfner som saa forhadte i H ertugdom m erne S lesv ig og Holsteen,
at det stulte vcere farligt at anbetroe dem noget Embede dersteds.
Ligesom vi i E et og A lt m aae gjore Indsigelse m od, at d et, der
af O p ro rsp artiet og sammes O rg a n e r fremstilles som offentlig
M en in g , ogsaa virkelig er det, saaledes m aae vi navnlig optrcede
mod anforte P aastand .
A t de nævnte Mcend ere blevne deres P lig t som Undersaatter og den til D eres Majestcet aflagde E ed troe, kan vel gjore
dem frygtede hos oprorste Partim cend og menederste Embedsmcend,
men hos D eres M ajestæ ts troe U ndersaatter er saadan netop deres
bedste A nbefaling. D isse M æ nds hæderlige Forhold giver os den
T illid , at de, dersom D eres M ajestæt vilde finde det svarende til
Landets V e l, atter at ansætte dem i Allerhoistsammes Tjeneste,
vilde være nidkjære i deres P lig ters O p fyldelse, og hvis de saa
ledes, hædrede ved D eres M ajestæ ts T iltro , kom til os, da vilde
vi med G læ de modtage dem og understotte dem i deres Em bedsforelse. Forholdene ere af den A rt, at alle, der mene det vel
med D eres M ajestæ t og Fæ drelandet, med Tilsidesættelse af sm aalige H en sy n , eendrægtigen maae sammenvirke til fælleds M a a l;
og under D eres M ajestæ ts Ledelse tor de forenede K ræ fter haabe
at opnaae et heldigt R esultat, ligesom D eres M ajestæ ts V iisdom
er os B orgen fo r, at det flesvigste Folk ikke vil nodsages til at
adlyde en E m bedsm and, der har tjent O p ro ret i nogen hot ere Charge.
I O rig in al allerunderdanigst undertegnet af:
O verdirectionen af de S lesvigste Foreninger i H ertugdom m et
S le sv ig , tillige D irection af Foreningen i F le n sb o rg ;
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Direction?« af F ilial-F oreningen i A ab en raa;
Direktionen af Filial«Foreningen i O ster- og S o n d er-A n g eln ;
D irectionen af F ilial-F oreningen i G raafteen og O m egne;
D irektionen af F ilial-Foreningen i B a u og O m egn e;
Directionen a f Foreningen for H oyer og O m egne;
D irectionen af dcn »danste F orening" for A ls og S u n d e v id ;
Reprcesentanter for Lygumkloster og O m egne;
Repræsentanter for H aderslev Am t.
Z J u n i og J u l i i Aar 1850.
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I

det Foregaaende troer jeg at have viist, hvorledes jeg har

toenkt og yttret mig angaaende administrative Sporgsmaal i og for
sig og med Hensyn til Nationaliteter, forend Oieblikket til Udforet*
sen indtraadte.

Der staaer endnu tilbage for mig, ogsaa at

omtale det constitution^ Sporgsmaal i denne Henseende.

Embeds

manden havde ikke blot aflagt sin absolute Konge og Herre Troflabseed,
men ogsaa edeligt forpligtet sig til ikke at taale, at der i Skrift eller
Handling blev foretaget eller forsogt Noget imod den absolute
Magt.

Paa den anden Side var det antydet i den almindelige

Lov for Hertugdommerne Slesvig og Holsteen af 28de M ai 1831,
at man havde en videre, folgelig successiv Udvikling af konstitu
tionelle Former til Hensigt, og at raadgivende Provindsialstcender
kun fo r det f or st e fluide indfores.

Efter Christian den 8des

Regjeringstiltrcedelse viste det sig ved Forelceggelsen af flere Lov
udkast og ved mangfoldige Ittringer af den Hoisalige Konge, at
man i Sandhed var betcenkt paa en saadan Udvikling.

Embeds

manden turde ifølge sin Forpligtelse ikke gaae videre, end at hen
vise til denne Udviklingens Vei og at indflrcenke sig til Antydnin
ger.

Saaledes tcenkte jeg, saaledes udtalte jeg mig i Samtale,

i Indberetninger og som Stcendercommissair, og det ofte med
Varme, fordi jeg var overbeviist om Sagens Nødvendighed og
vilde anbefale den Vei, som forekom mig at vcere den eneste rig
tige, den rolige Udviklings Vei, indenfra udad.

Gjentagne Gange

udtalte jeg mig som Commissarius 1846 i denne Retning paa
en Maade, som senere gjorde mig tvivlraadig, om ikke Interesse
for Sagen og Debatterne havde ladet mig gaae altfor vidt i For
hold til min S tilling .

Begivenhederne i Aarene 1848 og 1849

forandrede Forholdene.

Megen Tid var gaaet tabt for en rolig,

grundig Udvikling,

som jeg sagde i min Indberetning af 26de

Februar 1849; og en ophidset og overmoegtig Stemme forlangte
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en hurtigere Opnaaelse af Maalet, om end farefulde Spring der
ved vare uundgaaelige.

Enhver dannede sig en Forfatning efter

sin Phantasi, og hvad Alle gjorde, det Samme — gjorde ogsaa
jeg.

Ikke tilfreds mev de Planer, som jeg just nylig havde læsi,

henkastede jeg den 22de J u li 1849 et saadant Udkast i 15 Para
graphs paa Papiret og sirev nedenunder: "saaledes eller paa en
lignende Maade vil det siee, ogsaa uden min Medvirkning."
Tröstet og beroliget ved denne Overveielse lagde jeg ingen videre
Vægt paa et Udkast, paa hvilket jeg ikke engang

havde villet

anvende den Umage, at give det en mere omhyggelig Redaction.
Kort i Forveien, den 10de J u li 1849, vare de saakaldte Fredspræliminarier asfluttede, hvis Indhold saavel i Almindelighed som
i Særdeleshed med Hensyn til Hertugdømmernes fremtidige S til
ling til hinanden var mig gansie uforstaaeligt.

I

mine Indberet

ninger af 26de April '1848 og 26de Februar 1849

havde jeg

andraget paa en streng Adsiillelse af Hertugdømmerne i alle Grene
af Administrationen og i Repræsentationen, fordi den intenderede
Tilsiutning af Holsteen til en tydsi Forbundsstat absolut fordrede
en saadan Forholdsregel.

I

Slutningen af J u li 1849 var denne

Forbundsstat forsvundet som et Drømmebillede, og Fredspræliminarierne bestemte en Forbindelse af begge Hertugdømmer med Hen
syn til deres materielle Interesser, en Bestemmelse, hvilken jeg
ligesaalidet som Andre var istand til at forklare paa en tilfreds
stillende Maade.
et aabent,

Jeg behandlede derfor dette Sporgsmaal som

og hvor jeg i mit Udkast omtalte Hertugdømmerne,

nævnede jeg af den Grund ikke hvert enkelt for sig, men betjente
mig kun af det almindelige Udtryk "Hertugdømmerne". I December
1849 blev jeg opfordret af en Ven til at sirive en kort Motivering
af mit Udkast, og jeg gjorde dette i samme Forudsætning, at der
nemlig ikke var Tale om en Afhandling eller om et til officielt
Brug eller for Offentligheden bestemt Arbeide, men ene og alene
om en hurtigt og flygtigt henkastet Skitse.

Men Omstændighederne

eller idelmindste min Ansiuelse af Omstændighederne var imidlertid
deelviis blevet en anden, og jeg maatte derfor foretage en For
andring.
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Det Overfald, som de tydffc Regjcringer ved Udbruddet af
Jnsurrectionen i Hertugdømmerne

ud forte imod Danmark, var,

som jeg allerede tidligere har bemærket, fun en Concession til den
vildledede og til den hoieste Grad cf Ophidselse stegne offentlige
Mening.

Ikke de tydsie Regjeringers frie Billie og M agt, men

deres Svaghed bragte Faren over Danmark. Man indvende mig
ikke, at nogle smaae tydske Fyrster personligt gjorde det mislykkede
Forsog paa i denne Krig at fortjene deres Sporer, ja at endog
et Par regierende Hertuger viste sig paa Kamppladsen.

Deres

Hjertensangst lod dem haabe til Gjcngjceld herfor i deres Hjem
at erholde Tilgivelse for deres Existents, og det maatte vcere saameget desto lettere for en af de sidste, som han derved kun for
svarede et Princip, hvilket han selv ffyldte sin tvivlsomme Krone. *)
Man fortceller, at den daværende preussiske Udenrigsminister ved
Tilnærmelsen af den tydffe Revolution ffal have havt den under
lignende Omstændigheder sig altid gjentagende, men ligesaa ofte
urigtige Anffuelse, at Preussen ffulde stille sig i Spidsen for Re
volutionen og fremgaae

af den som Tydstlands forste Magt,

under Forglemmelse af,

hvad der finder Anvendelse saavel paa

Stater som paa Individer, at enhver Revolution forst opfluger
sine egne Born; han ffal have været af den Mening, at Preussen
maatte foretage det, som lovede den største Popularitet i Tydskland, og at dette var en Krig med Rusland; i længere Tid havde
han arbeidet hen mod dette M a a l, og kun den russiffe Gesandts
besindige Characteer var det lykkedes at undgaae Krigens Udbrud.
Pludselig var Jnsurrectionen udbrudt i Hertugdømmerne, og da
var Ministeren kommen til Gesandten og havde glad tilraabt
ham: .nu behover jeg ingen Krig med Rusland; derer en danff
K rig ; den er billigere og gjor samme Nytte."

Er denne For

tælling sand, saa indbefatter den Alt, hvad der kan siges om K ri
gens Aarsag.

I

hvilken Grad man endnu for Oieblikket i Ber

lin er i Forlegenhed med at angive en Grund, viser

et af de meest

* ) Desvæ rre lykkedes det ikke ved denne Lejlighed at vise ham S ta tu e n
i Rosenborg Have i Kjobenhavn.
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fremragende M edlem m er af de preussiske K am re, n aar han i sin
T ale, som vi hellere vilde kalde „C onfessioner", siger, at Krigen
er foretaget for H ertugen af Augustenborgs legitime Rettigheder,
folgelig for noget Jkke-existerende. S a a v ist det nu end er, at der i
Begyndelsen af 1 8 4 8 ikke laae en videre P la n end den angivne til
G ru n d for de tydske R egjeringers og navnlig for P reussens al
Folkeret krænkende Adfærd, saa gjorde desuagtet senere det gamle
O rdsprog sig gjældende: l’a p p é tit vient en m an g ean t. E fterat
man nærmere havde lcert at fjende H ertugdom m ernes hoie B etyd
ning saavel med Hensyn til deres Rigdom som til deres B eliggen
hed og i Sæ rdeleshed til deres H av n e , og havde taget Fordelen
af disse sidste med Hensyn til Realisationen af P hantasierne om
en tydsk M arin e i B etragtning, viste der sig tydelige S p o r af en
overdreven stor Lyst til for Frem tiden at sikkre sig en varig I n d 
flydelse paa H ertugdom m erne og derved at forberede Erhvervelsen
af dem. D e S kingrunde, som m an tænkte at gjore gjældende for
O pnaaelsen af dette F orm aal, kunde ikke med Foie finde Anven
delse p aa den nordlige H alvdeel af Hertugdom m et S le sv ig , og m an
vilde derfor noies med den sydlige H alvdeel af Hertugdom m et.
I Virkeligheden vilde m an ogsaa herved hovedsagelig naae Form aalet, da m an vilde komme i Besiddelse af Jndlo bet til Kieler
H av n, af Eckernforde og H usum H avne og af den S lesv ig Holfteenfle C an al. I denne Hensigt blev D em arcationslinien d ra
get, og den ulyksalige D elingsidee forfulgt. Bestyrelsen af H er
tugdommet S le sv ig blev overgivet til en D ansk, en P reusser og
en E nglæ nder; Preusseren v ar en duelig F orretningsm and, som i
sin Regjerings A and paa enhver mulig M aad e begunstigede hiin
Id e e og forstod practift at gjore den gjældende. H an v ar end
ikke bange for ved Concessioner i det nordlige S lesv ig at paadrage
sig selve Insurg entern es B rede og at lade Form aninger udgaae til
det sydlige S le sv ig . M en videre end til Form aninger gik det
ikke, og Anforerne for Jnsurrectionen toge denne Landsdeel i B e
siddelse, idet de betegnede den nye Forbrydelse med et nyt opfundet
O rd : „C iviloccupation". Em bedsm ænd og Jkke-E m bedsm æ nd
bleve ved denne Frem gangsm aade styrtede i ny, uendelig Elendig-
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hed, men den preussiste Com m issair handlede i sin R egjerings og
sit L ands Interesse. D et m aa forbeholdes Frem tiden at strive en
udforlig Historie over denne Bestyrelse. I disse D age h ar hiin
D eputeredes W rin g atter bekrcestct Rigtigheden af at tyde den
Preussiste R egjerings T endents paa den angivne M aad e, idet han
siger, at de Preussiste materielle In teresser med Hensyn til, at
Ostersoen ikke mere nm atte vcere en I n d s o , forlangte Aabningen
af den Slesvig-H olsteenste C a n a l, og af denne G ru n d havde en
saadan Fred med D anm ark som den affluttcde ikke m aattet bringes
til Udsorelse. Im o d saadanne F arer, der true det danste M o n a r
chies Existents saavel i dets T otalitet som i dets enkelte D ele,
have vi ingen anden Bestyttelse end vor Konges O r d : " D e t stal
et stee" og vor gode R et.
I December 1 8 4 9 forelaae ligesaa farefulde som bestemmende
Tendentser, og derfor forandrede jeg ved M otiveringen af m it Ud
kast de ubestemte Udtryk til bestemte, idet jeg gik ud fra den Anfiuelse, at intet Fcellesstab imellem Herlugdom m erne hverken i A d
ministrationen eller i R epräsentationen m aatte finde S te d , som ikke
tillige indbefattede i sig et Fcellesstab med D anm ark.
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Af den Kongelige C om m issarius's Foredrag i den Slesvigske
Stcenderforsam ling 184 6. D et 30te M ode:

D e have tilendebragt de Propositioner, som vare Demkjoerest;
D e have ladet ligge de landsherlige Propositioner, hvoriblandt ere
m ange, hvorefter Landet lcenges i lang T id . D erhen regner jeg
i Scerdeleshed Landcom m unal- og K jobstadsanordning. N a a r jeg
sad dernede blandt D em , mine H errer, og var besjoelet af en I v e r
for en friere Forfatningsform , hvoraf mange af D em ere besjcelede,
d a vilde jeg med den storste I v e r have kastet mig paa disse Lov
udkast, og derpaa alene vilde jeg have anvendt alle mine Krcefter.
D e r h a r Ncgjeringen henviist til fremtidige Udviklinger, og der
vilde jeg have fundet V eien til det, hvorefter D e strcrber. Let er
det fagt„ en Forfatning med
disse eller hine R ettigheder; det er
en B ag atel at kaste saadant p aa P a p ir ; men en F orfatning, som
ikke er opnaaet paa hiin B ei, som ikke er voxet op med Folket og
u d af Folket, som savner enhver solid B asis i Folke-Sam fcerdsel
og Folkelivet, er en P aradehest, der ved hver Anstrengelse savner
K raft; er som en Taffelopsats fra en Conditor, hvilken m an bryder
itu, som G la sfla a r og Pibestilke, n aar m an behager. H avde D e
raadfort med A lv or og G rundighed hine S ta tu te r , og havde D e
erkjendt deres hoiie B ety d n in g , da havde jeg troet, D e havde
igjennemtcenlt D e re s P la n e r og Onsker og tilsigtede p aa Lovens
B ei at naae D ere s M a a l. M en paa den M a a d e , som er ffeet,
at raadfore F orfatningssporgsm aalet, at udkaste en Forfatning paa
P a p ir, troer D e , at det er den rette B e i? jeg troer det ikke.
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Grundtroek
til Motiveringen af et Forfatningsudkast for det Danste Monarchi.

F or u d sa t n i n g e r .

I.
Her t ugdomi ner ne S l e s v i g og Hol st een have ikke
nogen posi ti v Ret t i l gj ensi di g For bi ndel se. H a r cn
saadan Forbi ndel se i enkelte Pu n c t e r i Henseende
t i l Admi n i s t r a t i o n e n hi st ori sk uddannet sig, saa f i n 
der dette i samme, om ikke i endnu hoi er e, Gr a d
S t e d i mel l em Her t ugdommer ne og Danmark.
Bliver den Bestemmelse i Ripenser-Acten — bortseet fra det
almindelige Sporgsmaal om dette Documents Retsgyldighed —
„at de evig udeelt skulle blive sammen», hensort til Fallesflab i
Henseende til Landsherre — Personalunion — saa viser Historien, at
denne Bestemmelse indtil den nyeste Tid igjennem tre Aarhundreder
ikke er bleven fulgt; bliver den henfort til Fcrllesstab i Henseende
til Bestyrelse og Repräsentation — Realunion — saa staaer den
i Strid med den i samme Actstykke indeholdte Tilsikkring, at Sles
vig stal blive bestyret ved en Drost, Holsteen ved en Morst, og
ligeledes dermed, at de Slesvigste Ståender skulle forsamle sig i
Urnehovcd, de Holstcenste i Bornhoved. B il man støtte sig til
det Factum, at cn Deel af Bestyrelsen senere er bleven benlagt
under eet falles Cancelli, saa maa herved bemeerkes, at Cancelliet
kun var Kongens Cancelli, d. v. s. Cancellisccrctairen var i
saadanne Sager Kongens Seeretair; ham vare Arbejdskrafter
givne til Hjalp — Cancel l i bet j ent e — (Kanzleigesellen);
forst i den senere Tid blev Cancellisecretairen til en Cancelliprasident, Cancellibetjentene til Deputerede med raadgivende
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Stemme; esterat alle Dele af Hertugdommerne igjen vare for
enede, uddannede Cancellieks fuldstcendige collegiale Form sig.
In d til Aaret 1834, — d. v. s. til Adskillelsen af den administra
tive og den dommende Myndighed, var Regjeringen i Glückstadt
den sverste administrative Ovrighed for Holsteen, Overretten i
Slesvig for Slesvig.

Forordningen af 15de M ai 1834 anord

nede et fcelles Regjeringscollegium for de tvende og en fcelles Ovcrappellationsret for de trende Hertugdommer.
Paa den anden Side bleve indtil den nyeste Tid Finantscrne
ni ed hele Skattevcesenet, Postvcesenet, Toldvcesenet, Dont timerne,
Handels- og Skibsfarts-Anliggender, Krigsvcesenet til Lands og
Vands, den Udenlandste Repräsentation, Hofholdmngen bestyrede
saavel for Hertugdommcrne som for Danmark af fcelles Overovrigheder i Kjobenhavn.

Endelig blev ingen Lovgivningsact og

ingen Forholdsregel, ved hvilken en Udgift, der oversteg 100 Rbd.,
blev foranlediget, bragt til Udforelse uden foregaaende Raadflagning i det for Danmark og Hertugdommerne fcelles Statsraad.
Hertugdommernes stcenderste Reprcesentation var i Begyndelsen
adskilt, derpaa forenet, tilsidst gaaet tilgrunde, og det endog saa
aldeles, at den tydste Forbundsdag gav det Svar paa Ridderstabcts
Reclamation, at denne Institution ikke kunde betragtes som cn i
anerkjendt Virksomhed vcrrcnde.

Endelig indfortes igjen ved For

ordning af 28ve M ai 1831 og 15de M ai 1834 Stcender-Jnstitutioner scerstilt for ethvert Hertugdomme.
II.
B e g r e b e t af det ene e l l e r
begge

Hertugdommers

Fol ge saavel af der es

af det

andet el l er af

Sel v st cendi ghed

maa

som

E i e n d o m m e l i g h e d e r og deres

F o r h o l d t i l h i n a n d e n og t i l D a n m a r k ,
steens B e r o r i n g s p u n c t e r

med

som af H o l -

Tydskl and

v akl ende og usi kkert , at det al d el e s
a p r i o r i el l er t h eo r e t i s k opst i l l e.

blive

saa

ikke l a d e r sig

I min Indberetning til Ministeriet af 26de Februar 1819
sagde jeg:
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„ I en Række af Aar er Udtrykket Selvstændigbed i dets
Anvendelse paa Hertugdommerne uendeligt ofte blevet anvendt
saavel af Regjermgen som af Oppositionen, uden at man nogen
sinde havde vovet nærmere at definere dets B etydning"------Denne Frygt laae

i

den dunkle Folelse af, at det var

umuligt, og
„man indsaae for seent, at man altfor meget havde leget
med dette Udtryk".
Jeg troede derfor under 26de Februar d. A. at maatte ad
vare mod en saadan Legen med et Ord.
Nu forefindes dette Udtryk igjen i Fredspræliminarierne*),
og man vil nu fra alle Sider forgjceves soge efter dets Betyd
ning, indtil Concessioner fra den ene eller anden Side vilkaarligt
fastsætte det; A lt eller In te t vil kunne indbefattes derunder.
Den "politiste Union" med Danmark synes at betinge Slesvigs Selvstændighed som en blot og bar administrativ; men dette
er utydeligt, saalænge Begrebet om en politist Union ikke er fastsat.
"Fællesstab i Henseende til materielle Interesser for Hertugdom
merne" synes ikke at tillade en fuldkommen særskilt Administration
af Hertugdommerne; men dette er ligesaa utydeligt, saalænge Be
grebet om de materielle Interesser ikke er starpt afgrændset.
Usikkerheden af denne Fredsbasis maa fore til uovervindelige
Hindringer for Fredesslutningen, saalænge Lidenstabeligheden for
hindrer, at de Deeltagendes sande og virkelige Interesser til begge
Sider fuldkomment anerkjendes; og naar desuagtet en Fred under
denne Uvished bliver octroyeret, i hvilken disse sande gjensidige
Interesser ikke danne Grundlaget for hine Begrebers Fastsættelse,
vil alligevel den indre Fred ikke vende tilbage, men aabenbar Krig
vil atter bryde ud ved forste Leilighed.
Udtryks omfattende Betydning

Dog vil igjen det valgte

være en lykkelig Omstændighed,

under Forudsætning af, at den givne Basis formelt stal vedblive.

*) N B . Skrevet i December 1849.
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dersom besindig Retfærdighed i F orening med en in ed Forholdene
fortrolig O m sigt tilsteder gjensidig Anerkjendelse og opfatter B e 
greberne saaledes, som de sande I n te re s s e r constituere dem.
III.

V ed Udbruddet af R evolutionen i T ydstlan d v ar Holsteen
tilligemed Lauenborg bestemt p a a at slutte sig til den almindelige
tydste Bevcegelse; p aa den anden S i d e v ar Tydstland ikke mindre
bestemt p aa at rive Holsteen og Lauenborg med sig. D e n tydste
F o rbundsforfatning, som vilde have indram m et Kongen R e t til
at modsoette sig det, var kuldkastet. D e t stod heller ikke i K ongens
M a g t, at holde sine tydste H ertugdom m er tilbage. M e d S l e s v i g
forholdt det sig anderled es; S l e s v i g v a r ikke et tydst L a n d ; den i
den forste O p b ru sn in g efter G yldighed strcebente Ford ring p aa
samme kunde ikke gjennem fores; Kongen kunde og m aatte holde
S l e s v i g tilbage. Ved en fastere Forbindelse mellem Holsteen og
T ydstland blev det forstes Adstillelse fra S l e s v i g gjort til en N o dvendighed, og denne Adstillelse m aatte igjen fore til en ncermere
T ilflutning af S l e s v i g til D an m ark . K o n g e n u d t a l t e d e t t e
i si t S v a r a f 2 4 d e M a r t s 1 8 4 8 . I k k e H a n , K o n 
g e n , m e n T y d s k l a n d og H o l s t e n n o d v e n d i g g j o r d e en
F o r h o l d s r e g e l , som d e s u a g t e t blev kundgj or t med
d e n storst mu l i g e S k a a n s e l , idet "Udstrakte pr ovi nds i e l l e I n s t i t u t i o n e r , n a v n l i g en e g e n L a n d d a g og
scerski lt A d m i n i s t r a t i o n " b l e v i n d r o m m e t S l e s v i g .
O p g iv er T ydstland den F o rd r in g , at Holsteen stal troede i
en ncermere Forbindelse med samme, gjor Holsteen ingen Fordringer
herpaa, da bliver en Forholdsregel, der m aatte trceffes for at sikkre
Besiddelsen af S l e s v i g , u n o d v end ig ; Revolutionen saavelsom det
fjendtlige O v erfa ld h ar forfejlet sit F o r m a a l , og det er derfor
m uligt at ordne Forholdene saaledes, a t gjensidig Tilfredshed vil
indestaae for en varig F r e d , og at tv en d e, det samme S c e p 
ter undergivne Folkeflag, under O pretholdelsen af de gjensidige
I n te re s s e r, ved den fremstridende Udvikling af deres S a m q v e m ,
5
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ville knytte den gjennem Aarhundrcdcr bestaaende venskabelige For
bindelse fastere og fastere.
V il Holsteen bane sig Veicn til en nærmere Forbindelse med
Slesvig og Danmark ved Opgivelsen af cn nærmere Forbindelse
med Tydstland? Jeg troer, at dette Sporgsmaal allerede nu
maa besvares bekræftende, eller dog snart maa blive det. V il
Tydstland give Slip paa en nærmere Tilsiutning af Holsteen og
Lauenborg imod Tilendebringelsen af de Slesvig-Holsteenste Uro
ligheder og Gjcnoprettelsen af den nordiste Fred? Jeg nærer
ingen Tvivl herom, naar det steer med Hertugdommernes Jnbvilligelse.

Under ovenstaaende Forudsætninger
bringes i Overeensstcmmelse

maa et Forfatningsudkaft

1) med den historiste Udvikling af Administrationen, isolge
hvilken enkelte Grene af samme tilhore enkelte Dele af
Monarchies og andre omfatte det hele;
2) med de givne Fredspræliminarier, forsaavidt Definitionen
af ubestemte Udtryk maa fastsættes ved gjcnsidige Conces
sioner, og tilborligt Hensyn tages til anertjendte Interesser.
3) Det vil ikke træde i Modsigelse med Kongens Erklæring
af 24de Marts 1848, da denne paa den ene Side,
naar dens Betingelse bortfalder, selv bliver gjenkaltelig,
paa den anden Side endnu for Oieblikket lader flg
udiore, forsaavidt der er givet Udsigt til en nærmere
Tilslutning til Danmark.
T il disse specielle Fordringer til en Forfatning for det Danste
Monarchi, maa den for alle Forfatninger nodvendige Fordring
foies, at eet, med conseqvent Retfærdighed gjennemfort Princip
maa ligge til Grund for det Hele som for dets enkelte Dele.
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Indholdet af §8 1— 3 motiveres

§ 1.
Det egentlige Danmark

ved ovenstaaende Forudsætninger. En

med Isla nd og Fceroerne,

Personalunion alene kan ikkun der

Slesvig, Holsteen og Lauen-

vcere af Varighed, hvor de murede

borg

Landes geographiste Beliggenheosikkrer

nrgjore

det Danste

det ene eller andet af dem eller dem

Monarch!.

begge for Conflicter med andre Mag

§ 2.
Det Danste
udgjor

Monarch!

ligeovcrfor

andre

NB. Holsteen og Lauenudelukkes

I

Sverrlg,

Stater et udeleligt Hele.
borg

ter.

af

Europa kan dette Tilfælde

kun tcenkes med Hensyn til Norge og
Storbritanien og Irla n d ,

Spanien og Portugal.

Naar flere

nccrliggende Stater begræudse de une-

enhver ncermere For

rede Lande, og der ved de sorstjellige

bindelse

med

det

imerett Stater finder sorstjellige inter

Tydste

Statsfor

nationale Berorclser af de sorstjellige

bund

eller

For

bundsstat.

8 3.

Interesser Sted, da indtræder Conflicten i Regentens Person, hvilken
han ikke kan udjævne uden fælles Un-

Een og samme Arvefolge-

derstottelse af fælles Interesser; det

lov gjælder for alle Monarchiets Dele.

alene i Regenten beftaaende eneste

§ 4.
Administrationen er deels

Baand bliver sonderrevet, og Unionen
salder fra hinanden.

Et Fællcsstab

i Henseende til materielle Interesser,

fcelles for Heelstaten, deels

en Realunion, er nodvendig som Bor

scerstilr for enkelte Dele af

gen for Forbindelsens Varighed. Men

samme.

ved den maa det dog forudsættes, at
den overhovedet er mulig, og navnlig
er den betinget ved de murede S ta
ters geographiste Beliggenhed, og —
naar denne Betingelse er tilstede, ved
Tilværelsen af saadanne Interesser,
som i Sandhed ere og kunne være
fælles. Jgjennem Aarhundreder har
Erfaringen lært, at Danmark og Her#
tugdsmmerne befinde sig i denne S til5*

§ 5.
Den Udenlandfle Reprcesentation, Hosholdningen,
Krigsvcesenet til Lands og
Vands, Postvcesenet, Toldvcesenet, Pensionsvcesenet,
Domainerne og Finantserne, forsaavidt disse angaae
de ovenanførte Gjenstande,
Statsgjcelden og de for hele
Landet fcelles Anstalter, ere
Gjenstand for den fcelles
Rigsbcstyrelse.

ling, og hvad der paa denne Maade
er givet ved Erfaringen, det maa fast
holdes; at ville tilfoie Mere, ved ud
vortes Magt at ville gjore til FællesAnliggende, hvad der var og vil blive
særskilt Interesse, vil i ikke ringere
Grad end en blot Personalunion føre
til Conflicter, ikke font her, i Regen
tens Person, men imellem Folk og Folk,
hvoraf da Opløsning vil blive Følgen.
Lovgivningen med Hensyn til den
cbtle og criminelle Retsplcie, med
Hensyn til Kirke- og Skolevæsen,
Skattevæsen, Landboforhold, LandDg Band-Bygningsvæsen, med eet
O rd, med Hensyn til den hele saa^ldte indre Administration, med Undtagelse af de i 8 5 ncevnte Gjenstande, er i Hertugdømmerne fra
Arllds Tid saa forstjellig fra Lovgivningen i Danmark, at det er en
Selvfølge, at Gjenstandene for denne
Deel af Lovgivningen have udviklet
sig paa den forstjelligste Maade der
og her, og det er umuligt, at In d 
byggere af Hertugdømmerne her kunne
lede Lovgivningen i denne Henseende,
eller Indbyggere i Danmark der, uden
Indgreb i Interesserne. Disse sær*
skilte Interesser maae behandles som
saadanne, d. v. s. de maae administreres
og repræsenteres særskilt. § 6. De
Klager, som i nyere Tid have ladet
sig hore med Hensyn ti! den fælles
Administration, angaae næsten ude-
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lukkende Finantsadministrationen; og
na ar man noie undersoger hine Klager,
vil man finde, at de hovedsagelig hidrøre fra den Omstcendighed, at en
kelte Grene af hiin Administration kun
angik særskilte Interesser, medens de
bleve behandlede som Fælles-Anliggende.

Embedsadministrationen f. Ex.

bliver der betalt paa en anden, for
Finantserne — i

Ordets snævrere

Betydning — mindre kostbar Maade,
end her, men derimod mere af Communerne og Indbyggerne; en lignende
Forstjel viser sig i Henseende til Vej
væsenet; Skatteligningen i Hertug
dommerne er meget forstjellig fra den
i Danmark o. s. v.

Man adstille

dette, og Klagerne ville forstumme.
Kun hvad der er og kan vcere fcelles,
blive Gjenstand for fcelles Administra
tion og Repræsentation, og man tilveiebringe derfor forstjellige, starpt
adstilte

Organer for de forstjellige

Interessers Repræsentation. 8 6 og 7.
8 6.
Kongeriget Danmark be-

Disse konstitutionelle Organer have
særstilte Ressortforhold og staae ikke

holder sin egen Landsfor-

i noget subordineret Forhold til hin

samling i to Kamre. Hvert

anden.

Hertugdomme erholder sin

for sig Lejligheden til Overgreb og

egen Stænderforsamling i

til derved opstaaende Conflicter und-

to Kamre, valgt og aflagt

gaaet. Men for endnu mere at fjerne

Allerede herved bliver i og

paa samme Maade som den

enhver Bekymring i denne Henseende,

danske, saaledes at de De-

stulle Rigsdagens

puteredes Antal forholder

vælges ved directe Valg,

Medlemmer ikke
men paa

70

sig til A n tallet af H ertu g dom m ernes In d b y g g e re p a a
sam me M a a d e som i D a n m ark.
§ 7.
E th v ert K am m er udvæ lger af sin M id te en 8de
eller 10de D eel af sine D e p u tered e; disse troede sam m en (n av n lig en de V alg te
a f det forste K am m er til
eet forste K a m m e r, og de
V alg te af det andet K am m er til eet andet K am m er)
og de saaledes dannede
tvende K am re udgjore R ig sd agen.
§ 8.
K ongen
sam m enkalder
R ig sd ag en
regelm æ ssigt
hvert 2 d et eller 3die A ar.

en hensigtsm æ ssigere M a ad e tages af
de bestaaende K am re. Ligesom nu
A n tallet a f de Stcenderdeputerede i
D an m ark og i H ertugdom m erne m aa
bestemmes efter samme V a lg lo v , altsaa i samme F orhold til Folkem ængden, saaledes m aa ogsaa Folkem ængdens Forftjellighed foranledige en F o r
sijellighed i A ntallet af R ig sd ag en s
M edlem m er fra H ertugdom m erne og
fra D an m ark . D en n e C o n ftq v en ts
er u u n d g aaelig nodvendig og overeensstem m ende med R etfæ rdigheden;
den vilde fore til Jn co nv en ien tser,
n a a r den ene eller den anden L a n d s
deels scerstilte In te re s se r kunde være
G jen stan d for R ig sd a g e n s V irksom hed;
m en d a dette ikke er T ilfæ ld e t, da
meget m ere kun de virkelige F æ llesinteresser her finde deres fælles R ep ræ se n ta tio n , saa er det ligegyldigt,
hvor de D eputerede have deres H jem .
N a a r B u d g e ttet f. Ex. er an flaaet
til 1 5 M illio n er, og n a a r det i F o rveien er bestem t, hvilken Q v o tad eel
a f den bevilgede S u m ftal falde p aa
hver L an d sd eel, og det sam tidigt
staaer fast, a t P en g en e kun kunne
anvendes til F æ llesinteresser, saa have
1 0 D eputerede fra H ertugdom m erne
den sam me In te re s s e ved B u d g e ttets
B evilgelse som f. E x. 1 2 fra D a n 
mark. D erim o d dersom en rin g ere
Folkem ængde sendte et fo rh o ld sm æ s-
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§ 9.
G jenstand for R ig sd a g en s
R aad stagn in g og B eflu tn in g
ere ene og alene de t § 5
næ vnte G rene af A d m in istrationen. M ed H en syn til
F inantserne prøver R ig sd a gen det fæ lles for den udlo bne F in an tsp eriod e aflagte
R egnstab og B u d g ettet for
den folgende F in an tsp eriod e.
8 10.
D e forden fæ lles F in a n tsperiode nødvendige S k atter
og A fgifter tilveicb rin ges
med 3% o for D an m ark ,
med 8/»o for S l e s v i g , med
" / 5 0 for H olsteen og med
Veo for L auenborg.

sigt større A n tal af D eputerede end
en større F olkem æ ngde, saa vilde
derved N a tio n a lfø lelsen krcenkes paa
den ene S i d e , uden nogensom helft
tcenkelig Fordeel for den anden
S id e . D e t behøver nceppe at om 
t a le s , at R ig sd a g en i R egelen m aa
troede sjeldnere sam m en end L an d sforsam lin gern e; selve F orretningsorde
nen vil gjøre dette nød ven digt, og
H en synet til Bekostningen vil gjøre
det ønskeligt. E n to- eller treaarig
F in an tsp eriod e for det sættes B u d g et
v il være fuldkommen tilstrækkelig. §
8 og 9 .
I consequent G jennem forelse a f det
til G ru n d liggende P rin cip m aa den
ved S t a t e n s G ru n d lo v bestemte Q v o ta deel for enhver L an d sd eels B id r a g til
de fæ lles U dgifter rette sig efter B e folkningens num ertffe F orhold. M a a
det end indrøm m es, at denne M a a le stok aldrig kan være fuldkommen rigtig, saa vil m an dog paa den anden
S id e aldrig kunne opstille nogen anden
M a a lefto k , som ikke i endnu høiere
G ra d vilde lide af denne M a n g e l.
H ertil kom m er, at saa nærbeflægtede
og næsten under samme clim atiste
F orhold levende Folkestam m ers F o r
m uesforhold ikke kan være væ sentligt
forstjelligt. E fter den sidste Folketæ lling er B efolk ningens A n ta l føl#
gende:
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Danmark 1,350,327. Holsteen 179,361
Island
gærøerne

57,094. Slesvig 362,909
7,314. Lauenb. 61,486
1,414,735.
906,759

Tilsammen 2,321,485 Indbyggere.
Medens Island og Færoerne foat
europæiske Lande hore med til Mcnarchiet, kunne de med Hensyn til
deres Indkomster ikke stilles lige med
de øvrige danske Provindser. Følgelig
maatte den Ubülighed udjævnes, at
Danmark skulde bidrage for hine Ders
64,408 Indbyggere, hvilket vilde over
stige dets Kræfter, og denne Ubillighed
maa udjævnes. Den bedste Udjæv
ning vilde skee paa den Maade, at
Danmark ikke bragte Overskuddet af
sine udenfor Europa beliggende Colo«
nier med i Beregning. Ovotadelen maa
8 11.

beregnes efter Vso Dele, da Lauen-

Bevilger Rigsdagen Fi-

borg kun stal bidrage Vso. 8 10. Men

nantsoverflaget for den fælles hvorledes nu denne Qvotadeel stal
Bestyrelse, saa hen ( ører Af- tilvejebringes af de Skattepligtige,
gjørelsenafdetSporgsmaal, dette kan kun, efter de ovenfor ud-hvorledes og ved hvilke Skat- viklede Prineiper, den respective Landster (.med Undtagelse af Tol- forsamling afgjore, paa Grund af den
den) enhver Qvotadeel stal forstjellige Skattemodus i Danmark
tilvejebringes, til de respec- og Hertugdømmerne. Den bestemmer,
tive

Landsforsamlinger

i om der stal paalægges directe eller

Danmark og i Hertugdøm- indirecte Skatter, og hvilke Skatter
mentes Ressort med Ude- der stal paalæggcs, 8 11 , hvilke Belukkelse af Rigsdagen.
8 12.
Grændsetolden

stemmelser dog ikke angaae Grændsetolden, da dennes fælles Administra-

mellem tion hører til Betingelserne for en

Danmark og Slesvig op- Realunion, og en særskilt Bestyrelse
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hceves. Indkomsterne af det

af den egentlige Groendsetold paa

under en fcelles Bestyrelse

mangfoldig Maade, f. Ex. ved Be-

henlagteToldvcesen, af Post- styttelsestold, vilde fore til Conflicter,
vcrfenet, Domainerne og det § 12. Hine Toldintrader maae meget
Kjobenhavnste Classelotteri mere paa samme Maade som de ovrige
komme Danmarks og Hertug- Jndtoegskilder, der ere Gjenstand for
dommernes

Finantsbidrag scelles Administration, beregnes de for

tilgode ester det i 8 10 op- skjellige Landsdele til Jndtcegt ester det
stillede Forhold.

i § 10 opstillede Forhold. Et Budget
maatte opstilles ester folgende Schema:
R i g s b u d g et.
Credit.

Debet.

100 Rbd.

1000 Rbd.

fcelles Udgifter — 900 Rbd.
Danmark.
Credit. Debet.

Slesvig.
Credit. Debet.

Hol st een.
Lauenborg.
Credit. Debet. Credit. Debet.

60 Rbd. 600 Rbd.

16 Rbd. 160 Rbd.

maa bidr. 540 Rd.

maabidr. 144 Rd. maa bidr. 196 Rd. maabidr. 18Rd.
fa cit 900 Rbd.

22 Rbd. 220 Rbd. 2 Rbd. 20 Rbd.

Af de tidligere Budgetter fremgaaer
det, at Fordelingen efter Forholdet 3/a
og 2/s af de Indkomster, som maatte
indkomme fra de fcrlles Grene af Ad
ministrationen, ncrstcn fuldstcendigt vilde
svare til Danmarks og Hertugdom
mernes Bidrag efter Forholdet af Folkemcengden som 3/a og 2/a, naar Lauenborger Elb- og Stecknitzer - Tolden,
Indkomsterne af den Slesvig -H o lsteenske Canal og Sundtolden blive
udelukkede af den fcelles Beregning,
som vcesentlig forstjellige fra den egent
lige Udforsels- og Jndforselstold og
som soerstilt tilkommende de forstjellige
Landsdele. Heri turde ligge et Beviis
for Rigtigheden af den opstillede Basis.
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8 13.
Lovgivningen med Hem
syn til den indre Bestyrelse,
med Undtagelse af de t § 5
og 12 til Rigsdagen hen
viste Gjenstande og med In d 
begreb af den i 8 11 be
stemte Andeel i Finantsbestyrelsen horer i Dan
mark til de danske Landsforsamlingers, og i Hertug
dommerne til de dervcrrende
Landssorsamlingers Res
sort.

8 14.
T il Embetsmcend for den
scerstilte Administration (8
13) i Danmark ere kun de
der Jndsodte qvalificerede,
og til Embedsmcend for den
scerstilte Administration (§
13) i Hertugdommerne kun
de der Jndsodte. De Gem*
bedsmænd, der blive at an
sætte ved den soelles Admi
nistration 18 5) eller i Statsraadet, maae tages af Jndfodte i Kongeriget og i Hev#
tugdominerne ester det Tal
forhold, som bliver lagt til
Grund for den soelles con-

<Saalet es som Landsforsamlingerne
kunne henregne Lovgivningen med Hen
syn til de Grene af den indre Ad
ministration, der ere henlagte under
dem, under deres Competence, saaledes
have de ogsaa Bevilgelsesret og Con
trol af det Budget, der bliver fore
lagt dem for de af dem repræsenterede
Landsdele. En Deel af dette Budget
vil da udgjore Rigsbudgettes Qvotadeel, med Hensyn til hvilken de dpg kun
have atudove deres forfatningsmæssige
Rettigheder, forsaavidt Sporgsmaalet
er om, ved hvilke Skatter de stutle til
vejebringes, medens derimod Sporgs
maalet „om" ikke her atter kan blive
at drøfte.
Næst efter Klagerne over Prægravation ved Finantsbestyrelsen, ere især
saadanne blevne reiste, der opstillere
den Paastand, al Embedsposter i Her
tugdommerne altfor ofte bleve besatte
med Danste. Positive Beviser gjendrive denne Paastand, forsaavidt den
ikke ene og alene indstrænker sig til
Præstekaldene i ret nordlige Slesvig.
Desuagtet vil denne Klage ikke for
stumme, førend der ved Grundloven
normeres faste Bestemmelser desangaaende, fordi ved enhver Embeds
besættelse ulige flere Forhaabninger
skuffes end tilfredsstilles, og fordi den
Skuffede kun altfor gjerne, selv om
det ikke stemmer overeens med Sand-
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stitutionelle R epræ sentation heden, tilskriver saadanne O m stændigpaa R igsdagen.
heder sin Utilfredshed, som give H aab
om den offentlige M enings S y m pathi. N a a r der ved Bescettelsen af
Præstekald i Nordslesvig fcrtrinsviis
er taget Hensyn til D anste, saa var
dette den uundgaaelige Folge af den
- F o r l e g e n h e d , som blev foranle
diget ved en Feil af Regjeringen, at
man ingenlunde bar O m sorg for det
danske S p ro g paa en til T rangen
svarende M a a d e , hvorved der indtraadte M ang el p aa C andidater, der
vare det danske S p ro g mægtige.
I længere T id klagede J n d v a a nerne t det nordlige S lesv ig over,
at m an gav dem P ræ ster, som ikke
forstede deres S p ro g . M an troede
med R ette at burde afhjælpe disse
B esvæ ringer, og anordnede ved F or
ordning af 9de Novem ber 1 8 1 1 , at
de theologiske C an d itater, som havde
bestaaet deres Exam ensprove i Kiel
eller Kjobenhavn og som havde pro
duceret V idnesbyrd for deres F æ r
dighed i de respective S p ro g , stulde
have lige Berettigelse til Ansættelse
saavel i D anm ark som i H ertugdom 
merne. M a n haabede derved at be
væge S tud eren de fra H ertugdom 
merne til at befoge K jøbenhavns Uni
versitet og p aa denne M aad e til at
lære det danste S p ro g . D ette velmeente M iddel m aatte dog sierne feil.
M a n havde ikke taget i B etrag tnin gs
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at Underviisningen i alle de lærde
Skoler,

navnlig

ogsaa,

paa

en

med Fundationen stridende Maade, i
Skolen i Haderslev, meddeeltes i det
tydste Sprog, og man vedblev med
dette Misgreb. Naar den dansktalende
Dnng i sit 9de Aar begynder sin
videnskabelige Dannelse i det tydste
Sprog

og fortsætter den indtil sit

18de eller 19de Aar, saa er dette
Sprog blevet ham egent og uvilkaarligt begiver han sig til det tydste Uni
versitet.

Forlader han endelig Aka

demiet, saa er han ude af Stand
til at udtrykke sig i sit Modersmaal.
Anderledes vilde det gestalte sig, der
som Drengen og Zjnglingen indtil sit
19de Aar benyttede sit Modersmaal
ogsaa til sin videnstabelige Uddannelse.
Lad ham saa end besøge et tydst Uni
versitet, han vedligeholder dog Færdig
heden i sit Modersmaal og vil være
qvalificeret til Embedstjeneste i Nord
slesvig.

Alene fra dette Synspunct

af maa den tilsigtede Indførelse af
8 15.
I

de danste Distrikter af

det danste Sprog paa Skolen i Haderslev bedømmes, medens den tydste

Hertugdømmet Slesvig er Agitation paa en ondskabsfuld Maade
det danste Sprog det ude- fordrejede en i

Slesvigs Interesse

lukkende Forretningssprog, i

paabuden Forholdsregel.

de tydste Distrikter det tydske.

Fremtiden kan og maa Opretholdel-

I

sen af den danste Nationalitet i Nord-

det nordlige Slesvig op-

Ogsaa sor

rettes en danst lærd Skole flesvig fordre Garantier, og Netfærog et danst Skolelærersemi- digheden maa yde dem.
narium, og de Candidater,

Man have

Mod til at øve Retfærdighed i alle
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som have erholdt deres Dan- Retninger, og Tvedragten vil ophore;
netfe paa disse Skoler, have derom er Striden ikke, om man stal
Fortrin ved Bescettelsen af tale Dansk eller Tydst, men om BeEmbedsposter i
Districter.

de danste rettigelsen til at gjore Brug af sine

Paa Rigsdagen naturlige Rettigheder.

Skal man ikke

saavelsom paa den flesvigste mere tvinges til at give S lip

paa

Landdag have begge Sprog

en Rettighed, men er denne meget

lige Berettigelse.

mere anerkjendt,

saa indtræder en

gjensidig Imodekommen. 8 14 og 15.

Im od Indholdet af det ovenstaaende Udkast kan der udentvivl
gjores mange Indvendinger, hvis Vægt jeg selv ikke vilde miskjende, maastee endog indrømme.

Ikke Overbeviisningen om dets

Fortræffelighed leder mig ved Bedømmelsen af samme, men kun
Bevidstheden om, at jeg ikke formatier at opstille noget Bedre.
Iblandt de Indvendinger, som muligviis ville fremtræde, kunde
jeg dog forestille mig een, som jeg allerede nu i Forveien afgjort
maatte afvise.

Et Symptom paa en i nyeste Tid i Europa

temmelig udbredt Sygdom viser sig i Nationalitetens ivrige Be
stræbelse for at tvinge ethvert Element, som ikke tilhorer den, til
at træde ud af een fælles Stat.

Dette Phænomen maa aaben-

bart tilstrives den altfor store Pirrelighed af Folkets politiste Nerver,
en Følge af de stedfundne politiste Convulsioner.

Med den til

bagevendende Sundhed vil ogsaa dette Symptom paa en sygelig
Tilstand forsvinde, og det er øjensynligt, at det ved Enden af
Aaret 1850 allerede er i Begreb mcd at tage af.

Vedvarende

Retfærdighed imod enhver Nationalitets i Sandhed retmæssige
Fordringer, energist Optræden imod ubegrundede Anmasselser ville
snart bevirke fuldkommen Helbredelse.

Danmark er heller ikte bleven

uberørt af den bevægede Tids naturlige Følger, og da ogsaa her
Bekymringer for

Nationalitetens Opretholdelse med Hensyn til

Hertugdømmernes statsretlige og administrative Forhold undertiden
have ladet sig høre, kunde den Indvending gjoreS imod min Plan
om en Realforbindelse, at den danste Nationalitets Opretholdelse
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vilde staae Fare ved en saa inderlig Forbindelse af det danske og
tydske Element.

Jeg vifte som sagt med Hensyn til Tidsomstæn

dighederne kunne forklare mig en saadan Indvending, men jeg
vilde stedse afgjort og med Uvillie vise den tilbage.

Ved rolig

Bedommelse vil man finde, at min Plan ikke frembringer noget
Nyt, men kun indklæder det gjennem Aarhundreder Vestaaende i
nye, til Tidens Fordringer svarende Former, at den er strengt ba
seret paa Historien, som vel bliver dannet af Menneskene, men
kun ved deres af en indre Nodvendighed ledede Handlinger,

og

font netop derfor maa afgive den uundvcerlige Grundvold ved Udarbeidelsen af nye Organisationsplaner.

At det Fællesstab, som

i Aarhundreder har bestaaet i Danmarks og Hertugdommernes
Bestyrelse, ikke har havt nogen stadelig Folge for det Forstes Na
tionalitet, ligger klart for Dagen, og er nylig uigjendriveligt beviist ved Henviisning til T al og Individer af en Nestor iblandt
danste Mcend af forste Nang, saavel paa Bidenstabens Gebeet i
Almindelighed,

som navnligt i

Kundstab

om Fædrelandet*).

Skulde nu Anret 1848 og de folgende Aar under lige Forudsæt
ninger forandre Forholdet mellem Aarsag og Virkning, og be
brejde de henrundne Aarhundreder en Modsigelse imod Naturens
evige Love?

Jeg behover ingen T al og ingen Navne for at

komme til den Overbeviisning, at en Nation, som, eftcrat Videnstab og Konst have grundfæstet deres Throne, i stadig rolig Ud
vikling har indtaget et saadant Standpunct i Culturen, som det,
den danste Nation har stabt sig selv, ikke kan tabe eller gaae til
grunde ved Berorelse med andre Nationaliteter. Dersom I Danste
ikke vilde erindre dette og ikke herpaa grunde en urokkelig T illid,
saa vilde det være, at drive Eders medfodte Dyd, Beskedenheden,
altfor vidt og at sorvexle uværdig Selvroes med Mangel paa
ædel Selvtillid.

Eders Steenmonumenter afgive Vidnesbyrd om,

hvor lang Tid der allerede er henrunden, siden I , gaaende forud
for andre Nationer, erkjendte og anerkjendte Mennestets sande,
ufortabelige Frihed; lad Monumenterne hensmultre, vi behove dem
*) For den danste StatS Opretholdelse i dens Heelhed, af A. S . Drsted.
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ikke m ere; enhver B o n d e, som gaaer forbi, er et mere talende
Vidnesbyrd om, at Lænkerne allerede bleve lofte for hans Forfædre.
I alle Videnskabens Fag have Mcend a f Eders M idte glimret og
glimre som S tjerner af forfte R an g. Hvorsomhelst den menneske
lige Aand formaaer at forfte, i dens nærmeste Omgivelse
eller i O rientens endnu saa lidet opklarede Hemmeligheder, i
Jo rd e n s Lag eller i Himlens Hvælvinger, i Skriftens D y b 
heder eller i N aturens Aand — overalt ere Navnene p aa Eders
N ations udmærkede Mcend trængte hen og kjæmpe med om Hæderskrandsen med alle Nationers Celebriteter. Eders Lovgivning gjorde Eder
lykkelige under absolut Herredomme, fordi Eders Konger selv stillede
sig under Loven, og E ders Medborgere udtalte ikke blot deres egen
Overbeviisning, men den nationale Overbeviisning. da de udhuggede
i S t e e n : „M ed Lov stal man Land bygge". Retfærdighedens
S v æ r d blev kun ført, hvor S am fu n d ets Vel gjorde det nodvendigt,
og det var denne Nationens A a n d , ikke H a a n d e n , som med saa
stor S an dh ed betegnede et andet S te d med de simple O r d : „til
almeen Sikkerhed". Konsten frembragte hos Eder Alt, hvad den
formaaer under den nordlige Himm el, og I styede intet Offer for
at berede den et H je m ; I stjenkede det 19oe Aarhundrede en
Mester, hvem det vel faldt tungt at stilles fra sin B ru d s Vugge, men
som desuagtet, efter at han havde erhvervet sig Verdens P riis ,
ikke kunde finde R o , før han føgte og fandt den i M idten af sin
N ation, omgiven af de S k a tte , hvilke han havde tilbagegivet den
som dens Eienoom. Eders Digtere lærte Eder tidligt den dramatiste Konsts hoie V æ rd og B ety dn in g; I erkjendte meget vel,
at dens Præstationer stulte være „et blot til Lyst", og I vidste,
at Menneskets Frembringelser foræd les ved hans egen Forædling;
I brod herstente Fordomme og staffede Eder Konstnere, som, bestægtede med Digteren, ikke blot arbeidede for ham men med ham,
og paa umiskjendelig M aad e vise den opmærksomme Ia g tta g e r
Frugterne af deres S tu d iu m og deres Præstationer i Folkets sæde
lige og æsthetiste Dannelse. Eders M usæer og S am lin g er bevise
tildeels mere end andre S ted e rs, at I ikke blot samle, men ogsaa
ordne til et videnstabeligt Hele, hvilket giver en mere levende An-
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skuelse af den almindelige Udviklings Fremskridt, end Historien i
strevne Bogstaver er istand til. Og alt dette, som I under Fredens
Velsignelser have tilkcempet Eder, det har Tapperheden vidst at
forsvare!
Under saaranne Omstændigheder synes Frygten for, at Natio
naliteten skal lide ved Beroringen med andre Nationaliteter, uende
ligt smaalig.
Jeg gjennemlober Dagbladene for September for at see, om
der stulde være gjort mig en Bebreidelse, som jeg ikke har besvaret,
og som fortjente et Svar.

Jeg finder ingen, med mindre det

stulde være den, at »mtt ganske Væsen var gjennemtrængt af
Kjærlighed til Hertugdommerne".

Paa en saadan Bebreidelse har

jeg ikke noget Svar at give, som jo i Modstandernes Dine vilde
forstørre min Brode. M in Kjærlighed til Hertugdømmerne er stor,
og gjorde sig stedse mere folelig i samme Grad, fom deres Beboere
dyngede Uret paa Uret; den bliver ikke overgaaet af min Kjær
lighed til det fælles Fædreland, det fælles Monarchi, og staaer ikke
tilbage for denne.
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