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Exempel paa, hvorledes man har villet vilkaarligen ordne Begi
venhederne efter visse Ideer. Det förste Spor til at Saxo har be
nyttet noget skriftligt er det han anförer af Knuds Gaardsret.

I Bemærkningerne til den ellevte Bog oplyser Forf., hvad 
der foranledigede, at Svend Estrithsens Sonner fulgte i Regjerin- 
gen efter hinanden, hvilke de Love vare hvorved den uduelige 
Harald Hein gjorde sit Minde saa elsket, og hvori det Særegne i 
Knud den Helliges Lovgivning bestod. Han viser, at Forræderen 
Blak er rimeligviis den samme som Eyvind Stefra eller Pigro.

I Undersøgelserne over Erik Eiegods Regiering, i tolvte Bog, 
vises Beskaffenheden af det förste Tog mod Venderne, som blev 
foretaget ved hans Tiltrædelse til Regieringen, og at Kongen selv 
ikke har taget Deel. Forf. söger at oplyse hvad der gav Anled
ning til Kongens Pillegrimsreise.

I den trettende Bog, der indeholder Kong Nielses hi og tyve 
Aars Regiering, mærker man at Saxo nærmer sig sin egen Tid, 
hans Fortælling bliver mere sammenhængende og omstændelig. 
Forf. opholder sig derfor ikke i denne Bog som i de foregaaende 
ved hvert enkelt Træk, men ikkun ved det, hvori der forekommer 
noget afvigende fra de andre Skribenter.

Prof. Dr. J. M'óllerK. afDbr. harforelæst nogle Afsnit af Kong 
Christian den Sjettes Historie; men disse Afhandlinger ville ikke 
blive optagne i Selskabets Skrifter, efterdi de udgiöre Bestanddele af 
et större Værk, som Forfatteren ved Adgang til de offentlige Ar
chiver har seet sig istand til at udarbejde. Da Christian VI. for
drede, at alle Sager skulde ei blot mundtligen refereres, men 
skriftligen forelægges ham, og da han selv har opsat sine Resolu
tioner i de vigtigere Anliggender, og endelig hele sin Regjering 
igjennem daglig skrevet Breve til sine Collegier og höie Embeds- 
mænd, seer hans Historieskriver sig forsynet med en sjelden fuld-
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stændig Materialsamling, af hvis Benyttelse det vil fremgaae, at 
Christian VI. ei alene var saare arbeidsom og samvittighedsfuld i 
sine Regentpligters Opfyldelse ; men ogsaa i Almindelighed heldig, 
saavel i Valget af sine Ministre og öVrige Embedsmænd, som i sine 
egne Beslutninger ; thi det er vist, at denne Konge regjerede selv, 
og undertiden endog ved de vigtigste Ledigheder gjorde sin Mening 
gjældende tvertimod sine Ministres Raad. Dette var f. Ex. Tilfæl
det med de hidindtil saa urigtigen bedömte Forhandlinger og Anord
ninger om Værnepligten. Man har bebreidet denne Konge og hans 
Ministre, at de afskaffede Frederik IVdes Landmilice og at de paa ny 
indförte Vornedskabet; det forste Factum er sandt, men det sidste 
aldeles falsk; og aldrig har en Forholdsregel været mere populær 
end Landmilicens Afskaffelse. Dens Navn var saa forhadt i Landet, 
at Kong Christian VI., som meget yndede denne Indretning og som 
kun önskede at faae den paa ny indfort, — hvilket Ministrene mod
satte sig — selv foreslog at gjenindföre den under et andet Navn. 
Man har forklaret den nye Indretning af aristokratisksindede Mini
stres egennyttige Bestræbelser, for at binde Bönderne til deres God
ser; men skjöndt dette Onde rigtig nok blev Folgen af den nye Lov
givning — der dog först naaede sin skadelige Strænghed og Conse- 
qvents under Frederik V. — fremgaaer det dog af Ministrenes Erklæ
ringer, at de vare Bondefrihedens Talsmænd; og den danske Bonde 
vilde aldrig mere være bleven slavebunden, dersom man stedse 
havde fuldt Iver Rosener ands's og Ludvig Plesz's oplyste og vise 
Raad. Et andet Exempel paa Kongens selvstændige Villie, er Con- 
fessionarius Frauens Afskedigelse og Bortviisning uden Lov og 
Dom, fordi Kongen troede i hans Prædikener at have opdaget per
sonlige Stiklerier. Hele Statsraadets Forbon kunde ikke redde ham. 
Men ligesom man i disse Tilfælde beklager, at Kongen tillagde sin
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egen Villie for megen Vægt, saaledes sees han ved andre Ledighe
der , snart paa egen Haand at træffe det rette, snart at beslutte det 
i Forening med sine Ministre. Af disse fortjene, foruden de to 
Ovennævnte, Carl Adolph Plesz, Johan Ludpig Holstein, Grev 
Frederik Danneskjold og Grev Schulin stedse at erindres som sær
deles indsigtsfulde, fædrenelandsksindede og redelige Mænd. For
fatteren har forgjæves sögt i hele Europa om sex Ministre i eet Ca
binet, eller i een Konges Regjering, som kunde sammenlignes med 
disse. Den iblandt dem, som med den störste Myndighed forestod 
sit Departement, var Grev Danneskjold, som Stor-Intendant over Sö- 
Etaten 5 og da Danneskjold var ligesaa uegennyttig og sagkyndig som 
han var myndig og kraftfuld, vilde en svag Konge lettelig have ladet 
sig imponere af en saa sjelden Charakteer. Men det gjorde Chri
stian VI. ikke. I den bekjendte Strid imellem Danneskjold og Com- 
mandeur-Capitain Benstrup holdt Kongen, efterat næsten alle Com- 
missarier havde erklæret sig for Danneskjold, selv et nyt Forhor paa 
Rosenborg Slot, og sörgede med kongelig Upartiskhed for, at de 
faa Officerer, som vidnede til Fordeel for Benstrup, navnligen den 
berömte Frederik Lutken, kom til Orde, og fik Lov til, uagtet 
Grevens idelige Afbrud, at tale ud.

Til hvilken Anseelse den danske Flaade hævedes under denne 
Konge, især ved Grev Danneskjolds magelöse Fortjenester, men 
ogsaa formedelst Kongens Omsorg og personlige Deeltagelse, er nok
som bekjendt; men det er mindre erkjendt, at Kongen omfattede 
Land-Etaten, ja alle Administrationsgrene med samme overskuende 
Blik. Til een eneste General, Overkrigssecretair Numsen, haves 
henved 100 Breve endnu opbevarede. Kongen lod sig forelægge 
Cadetternes og de unge Officerers Tegninger og övrige Arbeider. 
De Talentfulde bleve trukne frem og kom til at reise udenlands, 
just ligesom i vore Dage. At Frederik Ludvig Norden f. Ex. 
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blev ei blot en udmærket Söofficeer, men tillige en fortrinlig 
Kunstner og at han kom. til at foretage en af de vigtigste Reiser 
i det 18de Aarhundrede, skyldes Kongens Opmuntringer og Un- 
derstöttelse. Overhovedet havde Christian VI., uden at have faaet 
en lærd Opdragelse, megen Interesse for Kunster og Videnska
ber. Begge Fag fremblomstrede ogsaa under hans korte Regje- 
ring saa kräftigen, at kun den nyeste Tid i Danmarks Historie 
fremviser Mage dertil. Man har klaget over Naturvidenskabernes 
og Poesiens Forsømmelse under ham; og til den Ende, fremstil
let Kjendsgjerningerne i et falsk Lys. Det maa undskyldes, at 
Historieskriveren maaskee ikke kunde vide, hvad der sees af uud- 
givne Breve, at Kongen gjorde sig Umage for at hverve for Fædre
nelandet den store Boerhave og da han ei kunde faae ham her
ind, i det mindste sendte ham lærvillige Danske til Disciple; men 
det burde ikke undgaaet Nogens Opmærksomhed, at ligesom vort 
hele lærde Væsen fik en ny Organisation og (navnligen ved Iver 
Rosenkrands og Hans Gram) den störste Forbedring, der siden 
Reformationen var bleven det til Deel, saaledes er Christian VI. 
Skaber af den videnskabelige Chirurgie i Danmark (han udnævnte 
en General-Directeur for Chirurgien, og sörgede for at Medici og 
Chirurgi bleve lige rundelig forsynede med Cadavera og andre For- 
nödenheder). Han oprettede tillige Sundhedscollegiet og satte 
Grændser for det herskende Qvaksalverie. Tillige fik vort — man 
kan med Rette sige af Kongen selv stiftede — Videnskabers- 
selskab en Classe for Naturvidenskaberne, hvis Arbeider ei kunde 
gaaet saaledes i det store, naai' ikke Kongen saa gavmildt havde 
udstyret denne sin Yndlingsstiftelse. I mange Aar gik de ex
traordinaire Indkomster, som Kongen havde, til Videnskabernes 
Societet, ligesom han ogsaa igjennem Grev Holstein og Gram lod 
sig flittigen underrette om dets Arbeider og fremskyndede disse.



30

Han læste gjerne Dansk (skjöndt han helst ' talede og skrev Tydsk, 
fordi han var opdragen i dette Sprog) og da der var Tvivl, om Sel
skabets Skrifter skulde udgives enten paa Latin eller Dansk, seirede 
det sidste, fordi Kongen haabede deri at faae et Middel mere til 
Folkets Oplysning.

Dette vigtige Formaal svævede ham stedsefor Öie. Han var 
den forste danske Konge, som udtalte det Princip, at der skulde være 
Skoler over hele Landet, og at hvert Sogn skulde have i det mind
ste een Almueskole, hvilket store Maal han ogsaa i faa Aar opnaaede, 
deels ved selv at bygge Landsbyskoler (efter sin Faders Exempel) 
deels ved at holde Proprietærerne dertil. Ogsaa Kjöbstedskolerne 
og de lærde Skoler modtoge store Forbedringer; de sidste bleve re
ducerede til et passende Antal, men alle deres Fonds skaanede og 
hensigtsmæssigen anvendte. Endelig anlagde han ogsaa en Skole 
i Kjöbenhavn for de skjonne Kunster, hvilken under hans Sön ud
videdes til et Academie.

Ved Klagen over Poesiens Forfald er saameget sandt, at den 
dramatiske Digtekunst tabte sin kraftigste Spore ved_ Theatrets Til
lukning; men derved maa dog erindres, at dette ikke skede strax, 
og at Holberg allerede 1726 havde besluttet at nedlægge sin poe
tiske Pen og arbeide i andre Fag. Dette skede dog lykkeligviis 
ikke ; og da han vovede under denne Konges Regjering at skrive 
saavel Niels Klim som Don Ranudo^ vederfores ham derfor ei 
mindste Ulempe. Alligevel er det vist, at det pietistiske Partie kjæm- 
pede ivrigt for at faae Niels Klim confiskeret; at dette ikke skede, 
maa da tilskrives Kongens Retviished. Foruden Holberg blom
strede flere Digtere den Gang, saasom den vittige Falster., og den 
dybtfölende Brorson. Begge vare personligen yndede af Kongen, 
og bleve af ham belonnede, udtrykkeligen for deres poetiske Fcerker.

Christian VI. var, som bekjendt, en from Konge; og hans 
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Fromhed fremtraadte som stræng luthersk 5 men] han var hverken 
Pietist eller Hernhuter. Han har endog meget alvorligen modsat 
sig begge disse Sekter. Vel yndede han adskillige Pietister; men 
disse vare da tillige agtværdige Mænd. Ved at vælge Geistlige saae 
han ligemeget paa Lærdom som paa Gudsfrygt. Hvor disse Egen
skaber fandtes, der viste han endog Yndest for de meest liberale 
Theologer, saasom Mosheim og Jerusalem, hvilke begge} af ham 
bleve hid indkaldte; men begge afsloge Indbydelsen. Ogsaa den 
berömte Rambach gjorde han sig Umage for at faae; og med Wür- 
tembergeren Reusz lykkedes det. Denne brave Theolog fandt ogsaa 
hans Beskyttelse imod Biskop Worms og Præsten Mossins Forføl
gelse for Socinianisme. Bog-Censuren bestod under denne Konge 
(og længe efter), men den Instrux som blev given Censorerne, aan
der Retfærdighed, Mildhed og Afsky for Vilkaarlighed, hvilke 
Egenskaber overhovedet charakteriserer denne Konges mangfoldige 
og (med Undtagelse afLandbo- og Værnepligtsagen) saare vise Love.

Kun een Plet maa den sanddru Historiker lade sidde paa denne 
Regjering, nemlig Klagen over slette Finanzer og hensigtslos Ödslen. 
En sand, men ei tilstrækkelig Undskyldning er det, at Tiderne vare 
gunstige, og Skatterne taalelige.

Professor Kolder up - Rosenvinge har forelagt Selskabet en 
hidtil ubekjendt dansk Söret, tilligemed nogle Bemærkninger over 
dens Alder og Forfatter. Denne Söret er fundet i et Haandskrift, 
der synes at være fra Slutningen af det 16de Aarhundrede og som 
bevares i det Hamborgske saakaldte Archiv-Bibliothek. Söretten, 
hvoraf Archivaren Hr. Dr. Lappenberg har havt den Godhed at 
meddele Professoren en Afskrift, har til Titel: ’’Danmarkis Wat- 
ter-Rætth, som almindelige brugis i Danmark” og bestaaer af 18 
Capitler. Disse ere, paa tre nær, öiensynligen tagne af Skibmåla- 
Balken i den svenske Stadzlogh, som sædvanligen tillægges Kong 


