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Möilet den 22dc Januar.

Etatsraad, Professor C. Molbech meddeelte Efterretning om Kong Chri
stian den Femtes efterladte egenhændige Dagboger, med Oplysning om 
nogle andre historiske Kilder til denne Konges Charakteer og Virksomhed 
som Regent.

Det er bekiendt, at man i nyere Tider undertiden har været langt 
mere tilböielig, end tilforn, til at betragte Regenters Personlighed, deres 
Charakteer og Privatliv, som temmelig ligegyldige Gienstande i det poli
tiske Liv, og deres Indvirkning paa Statshistorien som mindre betydende. 
Denne Synsmaade, som er modsat tidligere Tiders System, hvorefter 
man saa at sige giorde Statens Historie til eet med Regentens, er ikke 
mindre urigtig og mangelfuld. Regierende Fyrster, og særdeles i Stater, 
hvor Forfatningen giver dem en mere uindskrænket Magt, maa, i Folge 
denne, altid med mere eller mindre Bevidsthed og Frihed gribe ind i 
mangfoldige betydelige Tildragelsers Fremgang og Udfald; og Fyrstens 
Charakteer, Egenskaber, Tænkemaade og hele Individualitet har, som 
ethvert Blad i Historien viser os, ofte en alt for afgiort Indflydelse paa 
at bestemme baade Staters og Nationers Skiebne. Med hine Omstændig
heder staaer meget ofte Regenternes Privatliv i nær Berøring;- og heller 
ikke dette kan derfor være Historien ligegyldigt; saa meget mere, som 
det ikke kan andet end være dens Fortælling til Fordeel, jo klarere den 
Forestilling er, vi kunne opnaae om enhver i det historiske Liv op
trædende Charakteer og Personlighed, da det netop er giennem denne Deel 
af Stoffet, at den historiske Beretning for en stor Deel vinder meget i 
Liv og Beskuelighed. Historieskrivere have derfor i Almindelighed været 
tilboielige til at henvende deres Opmærksomhed ogsaa paa Fyrsternes 
daglige Sysler, private Levemaade, Tilböieligheder og Svagheder, deres 
nærmeste Omgivning, Yndlinger, Fortrolige o. s. v., og en saadan Op
mærksomhed er ofte en Pligt, der ikke kan eller hör forsömmes; uden 
at den derfor behover at drives for vidt, og gaae over til smaalig 
Yderlighed og Ubetydelighed.

Med de historiske Kilder til Kundskab om Regenters og Fyrsters 
Privatliv gaaer det ligesom med Stats- og Folkehistoriens Kilder, de 
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flyde undertiden rigeligt og næsten overflödigt ; undertiden sparsomt og 
utilstrækkeligt. Det sidste er Tilfældet ikke allene med en stor Deel af 
vore Konger; men med mangfoldige andre, i vor Historie fremtrædende 
og handlende Individer. Selv blandt de oldenborgske Konger er det 
kun de færreste, om hvis Person og Charaktecr Historien har efterladt 
os Stof til et fuldstændigt og klart Billede; ja det kan endog siges, 
at vi i den Henseende kiende nöiere til en og anden af de tidligere 
Konger af denne Stamme (f. Ex. Christian den Anden og Christian den 
Pierde) eni til nogle af de seneste. Heller ikke Christian den Femtes 
Egenskaber og Charakteer har været os tilstrækkelig bekiendt og tyde
lig : ligesom den danske Statshistorie under derfne Konges Regiering 
endnu kun er ufuldkomment behandlet. Den bekiendte, i sin Tid meget 
læste, som et Monster paa diærv Frimodighed beundrede Bog af Riegels 
»ver Christian den Femtes Historie skyldte Revolutionstiden, hvori den 
fremtraadte, og Nyheden i den dristige Tone, hvori Forfatteren forste 
Gang skrev om en Konge af det regierende IIuus, den Lykke, som 
Skriftet en Tid lang giorde. Egentlig er det en til historisk Brug reent 
utienlig og utilforladelig Bog , der udgiör en forvirret Blanding af en
deel samlede Malerialier med en ustandset Ström af Declamationer, biltre, 
i Pasquiltone fremsatte Sarkasmer, og uophørligt gientagne skieldendc 
Angreb og Beskyldninger, i Stedet for en factisk Beviisförelse. Dette 
er saa meget mere i Oine faldende hos Riegels, som man endogsaa maa 
finde ham langt mere partisk, og i Tonen mere bitter, end den i sin 
Tid som Pasquillant udraabte Molesworth, der endog omtaler og charak- 
teriserer Kong Christian V. paa en langt mere fordeelaglig Maade, end 
man venter hos en Forfatter, hvis Bog saa længe havde det slctteste 
Ry, som en Pasquil og Satire over Danmark og Christian den Femtes 
Regiering. Saalidt det kan negtes, at man seer, Molesworth var en 
Mand , der besad en god Deel af den engelske Nationalstolthed og 
Ovcrlegenhedsfölelse, og desuden vel har skrevet, ikke uden Indflydelse 
af et Slags personlig Forstemning og Bitterhed, med Hensyn paa den 
danske Regiering : saa kunne vi heller ikke negle, at Bogen er skrevet med 
en god og skarp Iagttagelsesevne, og vidner om större Indsigt i Stats- 
konst og Statsvidenskab , end den, Riegels lægger for Dagen. Moles- 
worlhs i sin Tid saa navnkundige, nu næsten glemte Skrift (fra 1694) 
er saaledes endnu et samtidigt Bidrag af Værdi til at danne sig en 
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Forestilling om mange Forhold i Danmark under Christian den Femtes 
Regiering og ved hans Hof; og vi kunne, ved Hielp af andre historiske 
Studier af hiin Tid , lettere blive i Stand til at skielne og erkiende, 
hvor Molesworth har Ret, og hvor han feiler og skriver med Fordom, 
end vi kunne udfinde de Brudstykker af historisk Sandhed og paalidelig 
Efterretning, der hos Riegels skiuler sig i en Masse af slet og skiödes - 
lös Fortælling, af subjectiv Bitterheds Overdrivelser, og af vilkaarligé 
Forudsætninger, og anlagne, men ubeviste Beskyldninger.

Ligesom man nu vel kan iagttage og erkiende Skyggesiderne i 
Christian den Femtes Tid og Rcgicring, og lade dem med rolig Sand- 
hedskiærlighed fremtræde i en historisk Fremstilling, uden at formørke 
det hele Billede, saaledes at alle Sandhedsfarver, de dunkle med de 
lysere, tabe sig i Partiskheds, Eensidigheds og Avindsyges Skygger: 
saaledes kan man vel opdage og erkiende de Mangler og Feil, der 
have været hos Christian V. som Regent, og i hans Personlighed, uden 
at lade sig forlede af urigtige Slutninger eller falske Traditioner til at til
lægge ham Ufuldkommenheder, som han ikke besad. Naar Molesworth, 
Riegels og Andre bibringe os et Begreb om denne Konge, som en 
reent uselvstændig, uvirksom, villielös, i sine Yndlingcrs Ledebaand 
gaaende Regent: da er denne Forestilling uden Tvivl i det Hele taget 
ligesaa urigtig, som den Fortælling, G. L. Baden liere Gange har gien
taget *),  og maaskee Andre efter ham: at Christian V. hverken forstod 
eller kunde skrive Dansk.

*) I sin „Charakteristik af de oldenborgske Konger” (1809) og i sin „Dan
marks Historie” 5te Bind.

Begge Dele modsiges af de for en Række Aar (1689—1691) 
efterladte egenhændige Dagboger og Aarböger, hvori Christian V. paa 
Dansk har optegnet hvad han fandt værd at bemærke og erindre, Stats- 
og Regieringssager vedkommende, haade i Rigernes indre Anliggender, 
og i politiske Forhold til andre Magter, eller diplomatiske Forhandlinger 
med fremmede Hoffer, saavelsom Kongens övrige, mere private Corre
spondence. Han har fra 1692 af betydeligt udvidet Omfang og Ind
hold af sin Dagbog for dette Aar; og for Aarene 1693 og 1694 givet 
dem en anden Indretning, ved at inddele dem for hver Maaned i flere 
Rubriker, deels for de forskiellige udenlandske Hoffer, med hvilke Kongen 
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underholdt diplomatisk Forbindelse og stod ¡Underhandlinger; deels for 
de indenlandske, civile og militaire Regieringss iger. Gienstanden for 
disse Optegnelser er saaledes næsten udelukkende indskrænket til Stats- 
og Regieringssager; og saadanne Optegnelser, der beröre Kongens 
Privatliv, daglige Sysler og Omgang, Hoffet og dets Forlystelser, eller 
andre Ilverdagssysler og ubetydelige Omstændigheder, ere overhovedet 
sieldne, eller, hvor de undertiden forekomme, meget kort bercirte. Kun 
Jagten (især Parforcc-Jagten , som en Yndlingslyst hos Christian V.) 
giör herfra en Undtagelse. Optegnelser af personlig Natur eller Be
mærkninger over Individer , som hörte til Kongens fortrolige Omgangs
kreds, forekomme saa godt som aldeles ikke ; ligesaa lidt noget om hans pri
vate Udgifter, Foræringer, eller desk; og saaledes fattes her det allermeste 
af del Slags Detail af Privatlivet, der optager saa megen Plads i Chri
stian den Pierdes Dagböger, men ogsaa bidrager meget til at give dem 
et charakteristisk Præg; Christian den Femtes ligne derimod Farfaderens 
deri, at Kongens Reiser og Forandringer af Opholdsted altid nöiagtigen 
findes optegned.

Fra Aaret 1695 (i hvilket Kongens Svaghed begyndte) indtræder 
den Forandring , at han ikke mere egenhændigt har fort sine vidtløftige 
Aarböger eller Dagregislere , men i Aarene 1695—1698 har ladet dem 
ved cn betroet tydsk Secretair, og i delte Sprog, indföre i Böger af 
samme Indretning, som hans egne, og i samme Form, kun med en 
stundom noget större Udforlighed. — For 1699 tindes heller ikke nogen 
Aarbog af den Art; og formodentlig har i dette Kongens sidste Leveaar hans 
betydeligt svækkede Helbred hindret ham fra at lade Arbeidet fortsætte.

Udgivelsen af disse Aarböger vil være et af de vigtigste og mest 
authentiske Bidrag til den danske Historie under de sidste 10 Aar af 
Christian den Pemtes Regiering; og vil tillige være et Mindesmærke 
over denne Konges egen Arbeidsomhcd og Deeltagclse i Statssager og 
Regieringssysler, som giendriver meget af hvad der indtil vore Dage er 
skrevet og troet om hans fuldkomne Uvirksomhed og Udygtighed som 
Regent. — Ligesom bl. a. hans vedvarende personlige Opmærksomhed 
og Virken for den danske Sömagt viser sig paa mange Steder i hans 
Optegnelser, saaledes ville de skrevne Haandböger, han fra 1680 lod 
udarbeide til sin egen daglige Afbenyttelse, kunne vidne om, at den 
grændselose Odslen med Statsindtægterne og Uorden i Finantserne under
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Christian den Femte, som man maa forestille sig efter Indtrykket af 
Hiegelses Bog, ikke kan have fundet Sted; men at derimod Kongen 
selv har været opmærksom paa denne Iloveddeel af Statsstyrelsen, og 
beflittet sig paa Orden og en overskuende hidsigt i Finantstilstanden ved 
el aarligt Budget.

Selskabet modtog folgende Skrifter :

Rapport de Mr. Chcvreul sur l’ouvrage intitulé Ampelographie ou Traité 
des cepages les plus estimes dans les vignobles de quelque renom 
par Mr. le comie Odart, suivi de considerations générales sur les 
variations des individus qui composent les groupes , appelés en 
botanique et en zoologie , Variétés, Races, sous-espèces et espèces. 
Paris 1846. 8.

Annales des sciences physiques et naturelles d’agriculture et d’industrie 
publiées par la société royale d’agriculture & de Lyon. Vol. 
1—8. 1838—1845.

Kongl. Vetcnskaps Academiens Handlingar för År 1844.
do do Ôfversigt. 1845 Nr. 8—10. 1846

Nr. 1—6.
- Berzelius’s Årsberettelse 1846.

Mödet den 5te Februar.

Professor Ramus meddeelte den efterfølgende Undersøgelse „om Ulig
heder i Pendulsvingningerne formedelst et Ilimmellegems Tiltrækning.”


