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Nogle Breve fra Hertug Frederik Christian af 
Augustenborgs sidste Aar.

Meddelte af Aage Friis.

1 Hr. Bibliotheksassistent Jul. Clausens i 1896 udkomne Biografi af Hertug 
Frederik Christian af Augustenborg udtales det, at kun meget sparsomme Kilder 
forefindes til Oplysning om Hertugens sidste Aar. Dette er formentlig rigtigt, men 
Forfatteren har dog overset, at der i det kongelige Bibliothek i Stockholm findes 
nogle Breve fra Hertugen netop fra denne Tid, der ikke er uden Interesse for 
Kendskaben til den Maade, hvorpaa «Eneboeren paa Augustenborg» den Gang 
levede og tænkte.
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Brevene er syv i Tallet og skrevne i Aarene 1811—14 til Svenskeren Anders 
Carlsson af Kullberg. De omtales i den af E. Tegnér forfattede Oversigt over det 
svenske kongelige Bibliotheks svenske Brevvekslinger, der er trykt i «Kongl. Biblio
tekets Handlingar for 1879». I andet Øjemed fik jeg dem ved Hr. Overbibliothekar 
Dr. Greve C. Snoilskys og Hr. Bibliothekar Dr. H. Wieselgrens velvillige Bistand 
afskrevne og har anset det for rimeligt her at lade dem aftrykke1. En Gang senere, 
naar andet Materiale til Hertugens Historie i disse Aar bliver tilgængeligt, vil de 
maaske kunne yde Supplement til dette.

Adressaten er .den bekendte Embedsmand og Forfatter Anders Carlsson 
af Kullberg, der, født 1771, i 1809 var Protokolsekretær i det svenske Kancelli 
og blev Haandsekretær hos Carl August under dennes Ophold i Sverige December 
1809 til Foraaret 18102. Efter Kronprinsens pludselige Død 28. Maj 1810 havde 
Kullberg i Anledning af hans Efterladenskaber en hel Del Forhandlinger med Hertug 
Frederik Christian.

Hertugen ønskede siden meget at bevare Forbindelsen gennem Korrespon
dance, men denne blev hæmmet og delvis afbrudt ved det skæve Forhold mellem 
Hertugen og Frederik VI. Som bekendt stammede dette fra Begivenhederne i 
Sommeren 1810. Paa den ene Side var Hertugens Vrede mod Svogeren for dennes 
formentlige Overgreb under Tronfølgervalget urimelig og overdreven, men næsten 
sygelig var paa den anden Side Kong Frederiks uafladelige Mistænksomhed mod 
Hertugen og Spejden efter en formentlig farlig Forbindelse mellem denne og Sverige.

Allerede i Foraaret 1811 naaede Kongens Mistænksomhed en utilbørlig 
Højde og fik ogsaa, som det vil ses af de følgende Breve, Indflydelse paa Her
tugens Korrespondance med Kullberg. Gennem sit altid virksomme Spionkorps 
havde Frederik VI faaet Nys om, at der veksledes Breve mellem Augustenborg og 
Sverige, og straks slog han Allarm. Han sendte Carl Johan Meddelelse derom, 
som skulde denne Korrespondance indeholde noget faretruende for den svenske 
Kronprins. Han paalagde sin Statholder i Norge, Frederik af Hessen, at efter
spore, om Hertugen muligvis ogsaa skulde staa i Brevveksling med nogen i Norge, 
og endelig omgav han Augustenborg med et nærgaaende Spionsystem.

Frederik af Hessen fandt imidlertid intet mistænkeligt, og meget mere kom 
der ikke ud af de øvrige Undersøgelser. Major og Overkvartermester i General
staben Christian Frederik Giode du Plat laa det meste af Maj og Juni Maaneder 
1811 nede i Hertugdømmerne og holdt Opsyn med alle Postforsendelser til og fra 
Augustenborg, aabnede Breve og Avispakker og dirkede Kufferter op men uden at 
opdage noget statsfarligt. Om Hertugen kom paa det rene med Majorens Virk
somhed ses ikke klart, men han forstod tilfulde, at han var under Opsyn, og at 
hans Post blev undersøgt. Brevene til Kullberg vidner herom, og en ærlig For- 
bittrelse derover giver sig Udtryk. De hvasse Bemærkninger i Brevet fra Januar 
1812 har sikkert Adresse til Kongen, og naar Hertugen udtrykkelig siger, at han 
skriver paa Fransk for ikke at blive misforstaaet, saa røbes derved vistnok et 
velment Ønske om, at de ukaldede Brevaabnere maa lade Ordene naa til det rig
tige Bestemmelsessted. Kullberg var forøvrigt ogsaa ærgerlig over, at man ikke 
kunde lade deres Korrespondance i Fred, og skrev til C. Adlersparre, at han og 
Hertugen af den Grund var nødt til ikke at skrive om Politik.

Brevene viser Hertugens store Interesse for svenske literære og politiske

1 Jeg skylder ogsaa Dr. Wieselgren Tak for Bistand ved Korrekturen og for et Par Op
lysninger til Noterne.

2 Han døde 1851 som Biskop i Kalmar.
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Forhold og vidner om, at han ved Mindet om sin Broder og om det nære For
hold, hvori han selv havde været nær ved at komme til Sverige, endnu bragtes til 
at ønske, at han kunde følge med i, hvad der gik for sig Øst for Sundet. Men 
samtidig bekræfter disse Breve det Indtryk, man hidtil har haft af Hertugens stadig 
voksende Særhed og Utilfredshed med Tilværelsen. De røber stor Nervøsitet og 
Uro og gør det forstaaeligt, at Brevskriveren kunde være optaget af alskens for
virrede Anskuelser og Planer1.

I.
(Ank. d. 23 Jan. 1811.)

Jeg har havt den Fornøielse at modtage Hr. Expeditions Sekretairens 
Skrivelse af 21 Dec. sidsti. At den har været mig særdeles behagelig, behøver 
jeg vel ikke at forsikkre. Dens Indhold og Haanden, fra hvilken den kommer, 
giiver den en dobbelt Interesse. Min uforglemmelige Broder talede aldrig om 
Dem uden med uskrømtet Agtelse og Velvilie. Han roesde Deres Talent. 
Han stolede paa Deres Hengivenhed, og denne giver Dem grundet Adkomst 
til min Erkiendtlighed. Det skal glæde mig, om jeg nogensinde skulde have 
Leilighed til at bevise Dem, at det her sagte er meer end en tom Phrase.

Deres Brevvexling har jeg lenge ønsket, allerede i den Tid, da min 
Broder endnu var i Live, og med saa megen større Taknemlighed skal jeg da 
benytte Deres gode Tilbud i den Henseende.

For idag indskrenker jeg mig til at bede Dem om at oversende Botins 
Beskrifning om Svenska Hemman, som jeg ikke er i Stand til at faa her 
i Landet. Gives der ellers en endnu meere oplysende Skrift angaaende Sver- 
rigs for en fremmed temmelig uforstaaelige Jord- og Skatteinddeeling, saa beder 
jeg, at den maatte følge med. Ogsaa beder jeg om de fiire Stænders trykte 
Protokoller ved de to sidste Rigsdage, ligesom Rigsdagstidenden for det sidste 
Rigsmøde. Udlægget for alt forestaaende og herefter i lignende Anledning 
tilbagebetales af Hr. Ob. L. Holst2.

1 Se Meddelelser fra Krigsarkiverne 5. Bd. S. 28—30, 60 flg. og C. A. Adlersparre: 1809 
och 1810. III. delen S. 58—59.

2 Johan Htibner Holst, født 1774 død 1836, Søn af Hans Gram Holst, der 1809 blev 
Generalmajor i den norske Hær. J. H. Holst blev i Oktober 1809 første Adjudant hos Christian 
August og udtraadte af dansk Tjeneste for at ledsage ham til Sverige, hvor han vedblev at være en 
af Prinsens fortrolige. Han ledsagede ham paa Rejsen til Skaane i Maj 1810. Under Forhand
lingerne om Tronfølgervalget sendtes han til Augustenborg i Juli som Overbringer af et Brev fra 
Carl XIII til Hertugen. Frederik VI tog ham dette ilde op og behandlede ham højst unaadigt, da 
han paa Tilbagevejen efter Anmodning mødte hos Kongen paa Frederiksberg Slot. Senere beva
rede Frederik VI stor Uvilje mod Holst og havde dyb Mistillid til hans Besøg i Norge og til hans 
Brevveksling med Hertug Frederik Christian. (Se Meddelelser fra Krigsarkiverne 5. Bd., de i Re
gistret nævnte Steder.)
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Det mig tilsendte Program er ædelt og skiønt. De kan let begribe, 
med hvilke Følelser jeg har læst denne Indbydelse. Den Tale, hvis Oversen
delse Deres Brev bebuder, skal være mig meget velkommen.

Med al venskabelig Agtelse forbliver jeg
Hr. Expeditions Sekretairens

Augustenborg velvillige
d. 7 Jan. 1811. Fredrich Christian.

II.

Det Brev, som Hr. Expeditions Sekretairen har havt den Godhed at 
skrive mig under 1 Feb. sidsti., har jeg havt den Fornøielse at modtage. Det 
er gaaet over Hamborg, ligesom enkelte faae af de tidligere Avispaketter. 
Denne Omvej af 60 Miil, hvori Postcontoiret i Helsingøer ene har Skylden, er 
Anledning til, at jeg først i Dag kan besvare ommeldte Skrivelse, hvis Bilag er 
strax bleven afleveret til Kammertiener Juel.

Foruden de Aviser, som De hidtil har sendt mig, udbeder jeg mig 
endnu Askådaren fra Aarets Begyndelse. Da Rigsdags Protokollerne endnu 
ikke samtlige ere udkomne, saa holder jeg det for bedst at oppebie Aftrykkets 
Slutning; da først ønsker jeg at erholde disse Protokoller, hvilke, som Kilder 
for Historien, fortiene Plads i et historiskt Bibliothek.

Jeg beder Dem at sende mig den anden Tome af Historien om G. A. 
sidste Regieringsaar, hvis første Tome jeg erholdt i Ramløsa, og som ved 
Indhold, Foredrag og Forfatter er for mig yderst interessant1. Denne Bog 
er den bedste Apologie for Revolutionen af 13 Mart. 1809. Der behøves 
ingen anden.

Rygtet siger at Stænderne snart skal sammenkaldes. Er det sandt eller 
ugrundet? Jeg grues ved at tænke paa de muelige Følger heraf i Tingenes 
nuværende Stilling, og saaledes som Gemytterne ere stemte. Maatte kun
Deres Landsmænd blive eenige! Denne Eenighed kan aleene frelse Landet.
Omendskiønt jeg efter den Vending, en vis Sag har taget, er blevet fremmed 
for S., kan jeg dog ikke negte, at Deres Fædrenelands Vel og Uafhengighed er
og stedse bliver en Gienstand for mine varmeste Ønsker

Med oprigtig Agtelse forbliver jeg
Hr. Sekretairens 

tienstvillige
A. 15 Feb. 1811. Fred. Christian.

1 Granbergs Historisk tafla af Gustaf IV Adolfs sednaste regeringsår. I—III. delen 
Sthm. 1810—11. Rimeligvis har Hertugen vidst, at Forfatteren i Virkeligheden var Gustaf af 
Wetterstedt; for Granberg har han næppe kunnet have nogen særlig Interesse. — Hertugen var 
sammen med Carl August i Ramlosa i Maj 1810 lige før Broderens Død.

11*
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ni.
Kammertiener Juel har klaget mig sin Nød, og det er egentlig i denne 

Anledning, at jeg skriver Hr. Sekretairen til i Dag. Vexellererne vil ikkun give 
20 /3 dansk Courant for en Svensk Species i Banko-sedler. Da nu det Danske 
Courant efter Dagens Cours staaer 608 mod Slesvig Holsteensk Courant, saa 
udgiør Juels Pension af 500 Rdr. Banco ikke meer end ppt(?) 120 Courant i vore 
Penge. Gives der intet Middel til at forebygge et saa uhyre Tab? Kunde 
ikke en Anviisning erholdes paa Udbetalingen af den bevilgede Sum i Ham
burg eller Altona eller Flensborg? Kunde i det mindste ikke Tabet deeles? 
Billigt syntes dette at være og tillige at stemme overens med Hensigten at 
sætte Juel i Sikkerhed mod muelig Trang og Mangel. Imidlertid forudseer 
jeg Deres Svar, og jeg tilstaaer, at jeg ikke veed at giendrive samme. I et 
Land, hvor ingen uforanderlige Regler og Former lægge Baand paa Regieringens 
Villie, ansees saa meget for mueligt, for let at bevirke, hvad der i Deres 
Fædreneland slet ikke lader sig giøre, og jeg priser dem lykkelige, at det er saa. 
F'reilig har alt i denne Verden sine gode og sine slemme. Følger, der her 
compenserer begge. Min Erfaring i en temmelig lang, en 25 Aars Embeds- 
carriére ved Siden af Thronen har lært mig at kiende Formernes store Værd 
i de offentlige Anliggenders Behandling. Foruden disse Former gives der 
ingen Garanti mod lunefuld Vilkaarlighed med alle dens skadelige Indflydelser 
paa Nationens Aand og Character, paa Individernes Frihed og Sikkerhed.

Saavel Botins som Nystrøms Værk har jeg modtaget og jeg takker for 
Oversendelsen. Det svenske Skattevæsen, som hidtil var mig meget ufuld- 
stændigen bekiendt, er, som jeg seer, næsten meere broget end Skattevæsenet 
i de 2 andre skandinaviske Riger, det udfordrer et heelt Studium.

Har man intet Systema juris suecici nemlig ikke for Lærde af Profession 
men for Practici og Statsmænd? og hvilket er det bedste Værk over denne 
Gienstand ?

Jeg har opsøgt forgiæves de forskiællige Stænders Privilegier af 1723 
og følgende Aaringer. Adelens Privileg. af 1723 var, som jeg troer, aftrykt i 
Gustaf 3dies fornyede Ridderhuusordning af 1778, men denne har jeg ikke 
heller kunnet faa fat paa1. Det er jammerligt bestilt med den litteraire Com- 
munication mellem begge Nabostater, og var jeg endnu paa min forrige Post, 
havde jeg ikke i Følge seneste Aars Begivenheder troet at burde drage mig 
tilbage fra den offentlige Carriere, vilde jeg paa det eftertrykkeligste sørge for, 
at Hindringerne fra dansk Side maatte ryddes af Veien. Jeg maa altsaa tage 
min Tilflugt til Dem og bede Dem at forøge mit lille svenske Bibliothek med 
de endnu gieldende trykte Privilegier.

Er Constitutionscommitteens Project til en forandret Representation af 
Publicum lagt til Side? Faaer man ingen Critiker derover at see? Det er mig

1 Om Vanskelighederne ved at faa svenske Bøger i Danmark og omvendt se bl. a. Karl 
Warburgs Afhandling «Rasmus Nyerups svenska brefvåxling» i Samlaren 1894.
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ikke ret begribeligt, hvorledes dets oplyste, talentfulde og erfarne Forfattere, 
der dog meene det vel med Monarkiet, have kundet foreslaae, at Kongen ved 
constitutionelle Spørgsmaal ikkun skulde have et veto suspensif. La puissance 
exécutaire, siger en berømdt Forfatter, doit prendre part à la législation par sa 
faculté d’empêcher, sans quoi elle sera bientôt dépouillé de ses prérogatives. 
En Konge, som for at sikkre sin Tilværelse paa Thronen eller at forebygge, 
at han ikke ligesom Adolph Fried. nedværdiges til at være Senatpresident, 
bliver nødt til at intriguere eller conspirere mod den Constitution, han har aflagt 
Eed paa, er den ulykkeligste blandt Skabningerne. Heller — langt hellere 
vill jeg være Dagdriver end Konge under saadant Vilkaar, og dette vil blive 
Tilfældet. En saadan Constitution, hvor Kongen ikke er en nødvendig Deel af 
den lovgivende Magt, maa føre enten til Anarkie eller Souverainitet af Konge
magten. Men jeg tænker, at Projektet bliver ved blot Projekt. Dets Udførelse 
anseer jeg for et Vovestykke, der formedelst de voldsomme Rystelser, som det 
kunde foranledige, meget let kunde have Statens Undergang til Følge.

Dog det er Tid, at jeg ophører at snakke. Maaskee har jeg sagt for 
meget. De, min Kiære, er mig bekiendt som Mand af Talent, af Kundskab 
og human Cultur; i det jeg forestiller mig Dem saaledes, henrives jeg let til 
aabenhiertigen at y ttre mine Tanker over saadanne Gienstande, der have In
teresse for hver dannet Mand. Skulde det være Dem imod, skulde det maa
skee drage ubehagelige Følger for Dem efter sig, at De staaer i saadan Brev- 
vexling med mig, da skal jeg, omendskiøndt ugierne, bringe Dagens Omstæn
digheder og Klogskaben det Offer, enten slet ikke at skrive meere eller blot 
at skrive om saadanne Ting, der ikke kan hendrages til Politiken. Farvel 1

A. 6 Marts 1811. F. C.

IV.
Monsieur.

Je Vous écris après un très long intervalle, et dans un idiome qui n’est 
pas le nôtre, pour prévenir des malentendus chez des curieux, qui peutêtre 
ne connoitroient pas notre langue. Je conçois que notre correspondance ait 
pu éveiller des soupçons. La défiance est le trait distinctif de certains carac
tères. Il y a des hommes malades qui prennent frayeur de tout; de mechans 
enfans, qui crient et frappent des qu’ils soupçonnent que l’on veuille appro
cher de leurs hochets ; des têtes étroites enfin qui croient tous les hommes 
aussi dépourvus de bon sens et de combinaisons, qu’elles le sont elles-mê
mes, et auprès desquelles une vie irréprochable de 30 ans, et un caractère 
assez généralement connu pour sa fierté, son indépendance, son manque de 
dissimulation et de souplesse ne Vous mettent pas à couvert du soupçon d’avoir 
la manière de penser et d’agir d’un intrigant fieffé. Mais il m’est et me sera 
toujours inconcevable, que la bêtise et la bassesse des sentimens ait pu aller 
jusqu’à communiquer ces soupçons ou Vous savez. En attendant, Monsieur, 
ayant affaire à très forte partie, et étant absolument à la merci des soupçon-
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neux, la prudence a du m’engager à leur donner le tems de se calmer. J’ai 
cru par conséquent devoir attendre le renouvellement de l’année, avant que de 
répondre à Votre lettre du 5 Juillet, et Vous recevrez désormais très rarement 
de mes lettres. Vous n’y perdrez pas grand chose: elles ne sauroient avoir de 
l’intérêt pour Vous. Dans un moment, ou tout et tous sont menacés, ou il 
s’agit du problème to be or not to be, quelle attention meriteroit la voix 
d’un hermite retiré des affaires et du grand monde? Mais pour Vous, Monsieur, 
c’est autre chose. Il ne faut pas me payer lettre pour lettre. Je m’attends à 
plus de générosité de Votre part, réduit au commerce des muses l’hermite ne 
sauroit être insensible à la voix d’un favori des immortelles soeurs. Il l’écou
tera avec le plus vif intérêt. Vous vivez d’ailleurs dans le tourbillon d’une 
grande capitale. Quel vaste champ d’observation pour un homme comme 
Vous, quelle que soit sa place dans l’hiérarchie du service. L’étoffe ne pourra 
jamais manquer, car je vous proteste bien que tout ce qui intéresse même de 
loin la Suède et les Suédois m’intéresse et m’intéressera toujours vivement, 
n’en déplaise à ceux de mes chers compatriotes qui Vous honorent du titre 
de mauvais citoyen, pour peu qu’on ne partage leur antipathie nationale, leurs 
préventions et leurs haines injustes et aveugles.

Agréez, Monsieur, mes complimens de nouvelle année! Puisse cette 
année être heureuse pour Vous! Je souhaite à Votre patrie union et paix, 
dont elle me parait avoir grandement besoin, et à Votre gouvernement de la 
sagesse, de l’énergie, et surtout de la suite dans ses plans et ses mesures.

J’ai reçu le 3ième tome de l’histoire du malheureux Gustave Adolphe 
que Vous avez eu la bonté de m’envoyer. J’y ai lu avec le plus vif intérêt 
le mémoire de M. le baron Adlersparre, et je ne crois pas, que Vous Vous en 
étonnerez, Vous qui partagez mes regrèts. Ce mémoire écrit avec une noble 
simplicité porte l’empreinte de la plus exacte vérité. Déjà le date parle en 
sa faveur. Quel intérêt avait l’auteur en Décemb. 1810 à parler ainsi qu’il 
l’a fait, du défunt que nous pleurons? Mais il y a de la noblesse et de la 
dignité dans ce langage et l’auteur s’est acquis de nouveaux titres à ma ré- 
connoissance et à mon attachement.

J’ai vu dans les gazettes qu’il a paru dans le courant de l’année passée 
plusieurs continuations d’ouvrages suédois dont je possède les premiers to
mes, p: e: le 3ième volume de l’histoire de la malheureuse Union de Calmar, 
un nouveau volume des mémoires de l’academie des belles lettres et de ceux 
de l’academie suédoise. Je Vous prie, Monsieur, de me les envoyer, ainsi 
que les jettons que l’academie suédoise a fait frapper depuis la mort de feu 
mon frère. Je les ai tous jusque là. Envoyez moi aussi — je Vous en supplie 
tous les ouvrages de Kellgren et ceux de Léopold. —

J’en étois là, lorsque je reçus la nouvelle du grand changement qui a 
eu lieu chez Vous1. Je m’en rejouis puis qu’il me prouve que la santé de

1 Formentlig hentydes her til at Carl XIII d. 7. Januar 1812 paany formelt overtog Re
geringen, der siden Marts 1811 havde været overdraget Kronprinsen.
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Votre bon Roi est rétablie et que je suis bien sincèrement attaché à cet ex
cellent Prince. Je m’en réjouirois doublement et sans mélange d’amertume et 
de regrets, si j’osois me flatter que je me trompe, en croyant découvrir dans 
certain compte rendu des indices d’un état futur des choses, auquel je ne 
puis penser sans tristesse et effroi. Mais basta. La politique est de con
trebande.

Adieu, Monsieur, répondez moi bientôt en suédois, et cessez de me 
traiter avec rigueur! Vos lettres trouveront toujours l’accueil le plus empressé! 
Recevez en fin l’assurance de ma parfaite estime!

Frédéric Chrétien.
à A. 17 Janvier 1812.

V.

Jeg griber denne Ledighed som Aarskiftet tilbyder for, uden at blive 
mistænkt, at kunne skrive Dem et Par Ord, som jeg ønsker, at en lykkelig 
Skiæbne maa bringe i Deres Hænder. Med sand Deeltagelse har jeg erfaret 
de Forandringer1, der ere foregaaede i Deres personlige Stilling. Maatte De 
nyde uforstyrret som Aegtefælle og Fader den huuslige Lyksalighed, som saa 
tidt bøder paa Savnet af andre Livets Fordeele.

Alt hvad De har sendt mig af trykte Sager, troor jeg at have modtaget. 
De sidste Avispaketter have været ubeskadigede. Ikke umueligt at nærværende 
Brev vil paa ny vække den bekiendte Nysgierrighed.

Kammertiener Juel ønsker, at De ville sende ham sin Pension under 
min Addresse. Dersom dette ikke skulde møde andre mig ubekiendte Van
skeligheder end mueligviis Portoens Forhøielse, saa beder jeg dem at Opfylde 
hans Ønske.

Modtag endelig Forsikkringer om min Agtelse, som jeg længes efter i 
bedre Tider at kunne bevidne Dem i hyppigere og udførligere Skrivelser!

Fred. Christian.
Augustenborg d. 18 Dec. 1812.

Naar De seer Ob. L. Holst, da beder 
jeg Dem at bringe mig i hans Erindring 
og ønske ham et lykkeligt Aar fra mig.

VI.

Deres sidste Skrivelse, kiere Herr Cantslieraad, ligesom den, De sendte 
mig i Begyndelsen af Aaret, har jeg modtaget, samt alle Avispakker og de 
nævnte Bøger. Modtag min Tak for Oversendelsen.

1 Kullberg holdt Bryllup i 1812 og blev i dette Aar udnævnt til Kancelliraad.
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Juel sender herhos Quitteringen for det sidste Quartal af sin Pension. 
Hvad De skriver om Bredas Arbeide1 glæder mig. Jeg længes efter at have 
det i mit Eie.

Naar De hører noget om, hvorledes det gaaer Ob. L. Holst, om hans 
Skiæbne og Bedrifter, da beder jeg Dem at underrette mig derom.

Farvel. Tilgiv disse Liniers Jnsipiditet! Men jeg troer, at De vil billige 
den Tvang, jeg paalægger min Pen, i hvormeget den end koster i et til Dem 
stilet Brev.

Fred. Christian.
Augustenborg d. 13 April 1813.

VII.

Deres Skrivelse af iste Marts har jeg modtaget, og Juels Paquet er 
bleven ham tilstillet. Det Slags Interesse, jeg føler for Sverrigs Folk, og mit 
Sindelag mod Deres gamle Konges Person ere stedse uforanderlige. De ere 
uafhængige af personlig Stilling og politiske Tildragelser. Paa Grund heraf 
skal det være mig behageligt at erholde, hvad Deres Brev bebuder.

Vi leve i en Tidsalder, som man med Rette kunde kalde Misregningernes 
Tidsalder, hvoraf Sverrig i de seenere Aar ogsaa har endeel og det af adskil
lige Slags at bebreide sig. Norge f. E. kunde og burde paa saadan Maade 
ikke vindes. Sverrig har paadraget sig en Krig med et begeistret Biergfolk, 
der, hvis den ogsaa skulde ende med Norges Underkuelse, dog vil koste Sver
rig Anstrængelser og Offre, der maaskee kunde have fleere skadelige Følger 
for Sverrigs Indre. At tvinge hiint enthousiastiske Biergfolk ved Hunger er 
et skiændigt Middel: en oplyst Regiering og et ædelt Folk kan ikke ville føre 
Krig med sine Naboers Oldinger, Quinder og Børn, ikke ville herske over ud
sultede og fiendsksindede Slaver, og hvis dette Middel, der sætter en Plet paa 
det svenske Folks Ære, lykkes, kan man vente, at et paa saadan Maade er
hvervet Herredømme vil blive roeligt og varigt? Sverrigs første Behov havde 
vel været et fredeligt System for under dets Skygge at læge de Saar, som en 
ulykkelig Regiering har tilføiet Staten. At grunde derimod Statens Lykke og 
Regieringens Hæder paa Erobringer er i alle Henseender et misligt og med 
Hensyn til, ikke den svenske Nations, men den svenske Regierings Ressourcer 
og Stats Constitutionen, et farligt System. Det vil i det mindste i en lang 
Række af Aar gi øre Anstrengelser nødvendige, der ikke begunstiges af Con- 
stitutionens Esprit og Former.

Overbringeren af Deres Brev, hvis Navn stod skrevet paa Omslaget, er 
formodentlig densamme, jeg saae 2den Januar d. A. her paa A. Jeg veed, at

1 Der tænkes vel paa et eller andet Maleri af Maleren Carl Frederik v. Breda, f. Ex. paa 
Nr. 407 i Fortegnelsen over B.s Arbejder i Sv. Akad. Handl, for 1895 S. 284.
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han har ventet en mindre kold og stiv Modtagelse, men enhver Consideration 
giorde den i hiint Øieblik naturlig og uundgaaelig. Imidlertid har jeg tidt 
beklaget Nødvendigheden heraf, efter at have bragt i Erfaring, at han er en 
dannet og talentfuld Mand.

Uden videre Phraser Farvel.
Frederich Christian.

A. 25 Marts 1814.

            
  

                                                                            

                      

                                                                         
                                                                                  
                                                                                
                                                                              
                                                                             
                                                                              
                                                                                     
                                                                               
                                                                           
                                                                                  
                                                                             
                                                                                    
                                                                              
                                                                                 
                                                                           
                                                                               
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                                
                                                                                

                                  
                         
                                                   
                      

                            


