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Forhandlinger
om

DRNMMks Vg Slesvigs
constitutionclle Forening,
udgivne af Comiteens Formand N. L. H v id t.

Nr. 1.
M ode den I L M a rts L8Ä8 i Kjobenhavn.
2300 Medborgere vare modte.
omdeeltes folgende Indbydelse:

Ved Indgangen til Salen

„A f de Farer, der true det danste Folks Selvstændighed, er
det schleswigholstcinste Parties Indflydelse den nærmeste og største.
Dersom dette Parti fætter sin Villie igjennem, du vil, i cit
nærmere eller fjernere Fremtid, en ny schleswigholfteinst Stat
opstaae paa det danste Monarchies Ruiner; det danste Slesvig
vil blive overleveret til en fremmed Magts forhaanende Under
trykkelse. Imod dette vidtforgrenede Parti har det danste Folk
hidtil kun i ringe Grad arbeidet; det har troet at kunne over
lade denne Sag til Regeringen. Det danste Folk har havt
Uret i denne Ligegyldighed. Men en saadan blind Sorgløshed
«vilde være dobbelt strafværdig, efterat Folket er kaldet til at ind
træde i de frie Nationers Række. Den frie Forfatning giver
store Rettigheder, men disse Rettigheder gaae Haand i Haand
med store Forpligtelser. Zngen constitutione! Regering kan tage
Ansvaret bort fra Folket, dersom det forsommer den Pligt at
vaage over sin Selvstændighed.
I den Tanke, at denne Pligt ikke staaer klart nok for
Folkets Øtc, cre Undertegnede sammentraadte, for, ved Under
støttelse af fædrelandstsindeve Mand, at vække en klarere Erkjendelse af Dieblikkets Alvor. V i ansee det for nødvendigt, at der,
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ved alle lovlige og sømmelige Midler, fremfor Alt ved det mundt
lige og skriftlige Ord, virkes til Slesvigs og Danmarks eenstitutionette Forening.
Men til at give en faadan Virksomhed ben Udstrakning og
Kraft, uden hvilken Intet vil kunne udrettes, behoves ogsaa
Pengemidler, og for at fcettes i Besiddelse af disse, henvende vi
os til det danste Folk, som ikke let vil kunne finde nogen bedre
Leilighed til at vise, at det erkjender Vigtigheden af det Formaal, vi have foresat os. V i opfordre derfor vore Medborgere
til herpaa at tegne det Belob, Enhver er villig til i dette Otemed at bidrage.
De paategnede Lister bedes tilstillede en af Undertegnede.*
Kjobenhavn den Ilte Marts 1848.
H. 91. Clausen,

Flor,

L. 91. Hvidt,

Nørregade 243 C.

Nørregade 51.

Kronprindsessegade 395.

A. F. Krieger,

O rla Lehman,

Meutert,

Kronprindsessegade 401 C .

Strandgade 45.

C h v n .O v e rg .o .B .1 6 6 .

P . Pedersen,

Carl Ploug,

A. F. Tscherning,

Gokhersgadc 45.

S t . Kjobmagerg. 54.

N yto rv 85.

E t a t S r a a d H v i d t aabnede Forhandlingerne meb sæl
gende Ord:
x,As den Indbydelse til dette Møde, som jeg, ester Bemyn
digelse af mine Medcommitterede, har ladet udgaae gjennem
Bladene, vil Forsamlingen vare bleven gjort bekjendt med det
Formaal, hvori den er sammenkaldt, og som endeel sadrelandstsindede Mand, stolende paa Medborgeres kraftige Bistand, havt
foresat sig at fremme; og ved de Planer, der her ere uddeelte,
vil den have erfaret, hvo de Mand ere, der have stillet sig i
Spidsen for denne Virksomhed. V i troe i Forsamlingens Tal
righed at fee en Erkjendelse af Formaalets Vigtighed, hvilken
vi haabe bestyrket ved de Foredrag, der her maatte blive af#
holdte, og som ogsaa ville tjene til at oplyse Forsamlingen om
Veien og Midlerne til at naae vort Maal. Det er bleven mit
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Hverv at dirigere denne Forsamling, for, i Overensstemmelse
med de parlamentariste Former, at tildele de forstjellige Talere Ordet.
Fvrsaavidt det vil vare muligt, stristligt at folge de mundtlige
Foredrag, ville disse uopholdelig blive offentliggjorte, m de
kunne komme et alene til de Tilstedevcerendes ncermere Overveielse
og Prove, men og Kundstaben derom komme til dem, der er have
kunnet deeltage i dette Mode."
P r o f e s s o r Cl a u s en :
„Jeg tcrnker mig, at ikke Faa ville, ved at have tost eller
hort om en Opfordring til del danffe Folk at forene Krcefterne,
for at arbeide til en k o n s t i t u t i o n e l F o r e n i n g a f D a n 
mark og S l e s v i g — eller med andre Ord: til at arbeide
for en fri Forfatning, men paa det Grundlag, at Slesvig forbllver uadskilleligt forenet med Danmark, uafhcengigt af Tydstland
og det tydfke Forbund —, have spurgt sig selv: hvad Opfordring
der da vel kan vcere hertil, aldenstund det fongi. Rescript af
28de Januar jo netop gaaer ud derpaa, at holde ikke a le n r
S l e s v i g , men ogsaa Hol st en forenet med Danmark paa
cvnftitutionel Maade, ved fcelleds Rigsstcender.
Dem, der maatte sporge saaledes, vil jeg erindre om den
Modtagelse, det kongl. Rescript har modt fra det slesvig-holstenste
Parties Side. I de bestemteste Udtryk har man der erktorrt
sig imod „enhver Forfatning, for hvilken Ideen om en dansk
Heelstat ligger til Grund." Den Erktoring er bekjendt, som i
denne Retning er bleven udstedt af de i Kiel forsamlede Depu
terede; og senere have vi tost „fra Schleswig-Holstein" i tydste
Blade: at „Sagen er afgjort, og fra denne Dag af er en
Fcelledsforfatning af Hertugdommerne med Kongeriget bleven en
paa eengang retlig, moralst og politist Umulighed." Vistnok er
her Sagen stillet paa Spidsen, i det bekjendte schleswig-holsteinste
Styltesprog; men i de hoitravende Ord ligger dog saamegen Sand
hed, at Planen til en Foelleds-Forfatning for Hertugdømmerne med
1*
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Kongeriget vil histovrefra mode de» stærkeste Modstand. Caaledes fra den e« e Side.
Fra den anden Side, fra danst Side vil jeg ikke tale
om den Frygt og Bekymring, hvormed Mangfoldige betragte
enhver ncermere, constitutiones Forening med det tydste For. bundsland som unaturlig, og derfor som evig Kilde til fortærende
Tvedragt og Strid — thi herom ere Meningerne endnu deelte,
og muligt var det jo , at der kunde trcrffes saadanne Forholds
regler til at betrygge Danmarks nationale og politiste Selvstændighed, at Frygt og Bekymring kunde, idetmindste for en Deel,
vige tilbage. Men derom vil jeg erindre: at ikke alene ere
saadanne tilstrcekkelig betryggende Forholdsregler ikke angivne t
Reskriptet, men at tv ert i mod Anlæget er givet stråledes, at en
selvstcendig flesvig-holstenst Stat allerede maa synes at være halvt
anerkjendt, og maatte, paa dette Grundlag, nodvendigviis udvikle
stg mere og mere. De r o m a l t f an kunne formodenlig de aller
fleste danste Borgere antages at vcrre enige — og de, som ikke
ere det, ville blive det — : at paa de B e t i n g e l s e r , der ere
blevne tilbudte Slesvig-Holstenerne, som Disse vel vise tilbage
med Uvillie, men som de, efterat de engang ere blevne tilbudte,
i intet Tilfalde ville give Slip paa, — at paa disse Betingelser
v il der fra danst Side ikke kunne gaaes ind, uden Krænkelse af
det danste Folks Ret og JEre, uden oieusynlig Fare for detS
Fremtid.
Saadan er Tingenes nærværende S tilling; og ved en saa-dan Stemning med Hensyn til den Forfatningsplan, som nærmest
foreligger — en Stemning, som fuldkommen vel kan bestaae ved
Siden af ustromtet Paastjonnelse af den landsfaderlige Hensigt —
vil man formodenlig finde ringe Sandsynlighed for, at Forfatningsværket vil kunne opfores paa det paatænkte Grundlag.
Men dersom nu dette Grundlag bliver opgivet, hvad da? — Dette
Sporgsmaal vilde naturligen paatrænge sig Enhver, ogsaa uden
Vdre Anledning; men det bliver nu ligefrem paanodet os udenfra;
thi det flesvig-holstenste Parti har for længe siden Svaret færdigt.
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Nærmest kunde maastee nu bet Svar synes at ligge for
Haanden: at Tingene jo da vilde vende tilbage til den gamle
Orden. Thi synes ikke Negeringen, ved det gjorte Tilbud, at
have opfyldt, hvad der kunde ventes og forlanges af den? synes
ikke i dette Tilbud Valget at være saaledes givet imellem en
Forfatning paa det givne Grundlag eller en Bibeholdelse af
det kongelige Enevolds-Regimente, at Kongeloven uden Videre
vilde vende tilbage i sin hele Magtfuldkommenhed, naar Tilbuddet
ikke blev antaget? — Men til at nære nogen Frygt i denne Hen
seende er der vift ikke den ringefte Grund. Det er efter faa
lang forudgaaet Overveielse at det foretagne Skridt er kommet
til Udførelse, at det sikkert er fremgaaet af fuld Erkjendelse af
en indre, dybtgrundet Nødvendighed af en forfatm'ngsmcessig
Ordning af Forholdene; og denne Erkjendelse kan jo ikke i ringeste
Maade blive rokket eller svækket ved Erfaringen om, at den
vanskelige Opgave ikke lader sig lose paa den først paatænkte
Maade, n a a r denne Ma a de ikke er den eneste. Man
tor vel endogsaa sige, at, naar en absolut Regering først har
udtalt Beredvilligheden og Opfordringen til at give en Deel af
den Magt, som Folket tidligere har nedlagt i Kongens Hænder,
tilbage til dette Folk, da er denne Udtalelse allerede selv en
Handling, som ikke kan blive staaende, førend Manlet er naaet.
En Opgivelse af den første Plan vilde saaledes vel ikke kunne
have anden Folge end den, at Losningen blev førsogt ad en
anden Vei, — formodenlig ved andre Mænd end de, der havde
gjort det mislykkede Forsog.
Men atter altsaa: hvad da?
Paa dette Sporgsmaal vil Svaret vel ikke blive andet, end
at der maa soges en besterntere forfatningsmæssig Udvikling af
Forholdet imellem Holsten som det tydste Forbundsland og det
ovrige Rige, der staaer paa en anden politist Bund og Grund,
staaer i fuld Selvstændighed, uden al Forbindelse med det tydste
Forbund. Og her er det da, vi staae ved det Sporgsmaal:
om Slesvig stal bevares i denne selvstændige S tilling, i sin
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Forbindelse met) Danmark, udviklet til en constitutiouel Forbin
delse, med særskilt Landdag til Varetagen af sine særegne Anlig
gender, elfer om Slesvig stal blive rykket ud af denne Forbin
delse, for at samles med Holsten ved fælleds Stænder, til Dan
nelse as en tydst Stat og Forbundsstat, i Unionsforhold til
Danmark.
Dette er det store Spurgsmaal imellem den danste Stats
interesse paa den ene Side, den stesvig-holstenste og den tydste
Forbunds-Interesse paa den anden Side. Jeg mener, vi kunne
og maae kalde dette det sidste Sporgsmaal. Det er det sidste
Spurgsmaal ikke al ene i den B e t y d n i n g , at vi her have
det egcnlige Endemaal, som man fra flesvig-holstenst Side har,
navnlig siden 1830, havt uafladeligt for Øte, som fra Regerin
gens Side vel bestandig er bleven tilbageviift, men paa en saadan Maade, at man synes snarere at have unstet at dolge for
sig selv den store Betydning og den Magt, hvormed Afgjorelsen
trængte sig frem, mb at have været betænkt paa at flane den colos
sale Fordring om en Omvæltning af Forholdene til Jorden. Derfor
see vi Paastanden bestandigt dukke op paa ny, indtil den omsider
ur traadt frem paa den meest udfordrende Maade, sluttende sig
paa „Hertugdummernes Ret og Interesser." Men Spurgsmaalet maa ogsaa kaldes det sidste i den B e t y d n i n g , at dets
Asgjurelse vil blive afgjurende for Danmarks og det danste Folks
Hele historiste Fremtid.
Det danste Folk vil — ligesaa vift som Kongen vil det —
I n t e t uden hvad R e t er. Og saaledes tænker jeg mig
dette som det Furste, enhver Mand i Danmark maa ville have paa
det Rene: om v i v i r k e l i g ere i v o r gode Re t , naar vi
gjure det til Gjenstand for vort Forlangende og vor Bestræbelse:
at Slesvig bevares i sin Forening med Danmark, statsretligt
adskilt fra Holsten og Tydstland.
Angaaende dette Punkt vil Forsamlingen finde det naturligt,
at jeg henviser til Dem, der kunne meddele den fuldstændigere
Oplysning, og hvis Ord derfor i denne Sag har stum Vægt,

7
rnd mit fan have. Ikkun Saameget være her erinbret: at del
gaaer her som i Almindelighed, at Sandhed og Ret vistnok fan
gjores meget broget — selv med ringere Klogt og ringere Kunst,
end der fra flesvig-holstensk Sive er anvendt paa at forvirre
Sporgsmaalet om Ret og Uret —, men at det Sande og Rette
dog t sig selv er simpelt og start. Naar vi saaledes sige: at
Ho l s t e n har naturlig Ret til at bestyres som reen tydsi Land,
og som tydsi Forbundsland, og at det har — vef ifke juridisk
Ret, men historisk Avfomst til en konstitutionel Forfatning, i
Lighed med de ovrige Forbundsstater, — og at S l e s v i g har
naturlig Net til at bestyres — ifke som reen tydsi eller som
reen dansi Land, men som et Land, der er deels tydsi deelS
dansi, og al det har historist Adkomst til sceregne Institutioner,
ved hvilke det bevarer en vis Selvstændigheds-Stilling imellem
Kongeriget og Holsten: da have vi givet enhver Landsdeel den
Ret, der tilkommer den. Thi, at fremdeles begge Hertugdommer
— Slesvig navnlig for den tydste Deels Vedkommende — have
naturlig Interesse, baade i aandelig og i materiel Henseende, ved
et frit og aabcnt Samqvem i alle Henseender, det tænker naturligviis Ingen paa at nægte. Men i denne Henseende fan en
hver Fornodenhed og ethvert Onsie siee Fyldest uden fælleds
administrativ Bestyrelse eller fælleds stændersi Forfatning. Naar
derimod Vnsier og Attraaer strække sig ud over det nationale og
det private Livs Samqvem, da er det en Selvfolge, at saadanne
ikke kunne somme i mindste Betragtning ligeoverfor historist og
statsretlig Berettigelse af den hinefte Betydning. Thi D a n 
mark har dog ogsaa si n Ret, som vel ikke sial komme sidst
til Orde. Danmark har sin gooe, sin uomtvistelige Ret at stolte
sig til, naar det fordres, at Slesvig — det oprindelig danske
Land, det gamle banste Lehn, som i 1721 er bleven samlet og
paa ny forenet med den dansie Krone — siat forblive uantastet
og uantasteligt i denne historist og statsretligt hjemlede Forbin
delse, og at Landets særegne Institutioner, for de særegne I n 
teressers Vedkommende, netop skulle forblive fom særegne, at
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de ikke siulle omstobes til F æ l l e d s - I n s t i t u t i o n e r med
Holsten, og benyttes, i flesvig-holftenst Interesse, som Midler
til at drage Slesvig altid längere og längere bort fra Danmark,
altid nærmere og nærmere over til Holsten og Tydstland.
Saaledes vil da Ret s spor gs maa l e t stille sig for os:
om der bor stee alle Parter lige Ret? el l er om Danmark
maastee stal opgive sin Ret, stal lade sig finde villigt til Ind
rømmelser og Afstaaclser og Opoffrelser, for at virke forsonende
ind paa det flesvig-holstenste Parti. —
Det er dette I n d r o m m e l ses- Sv stem, vi ville betragte
noget nærmere. Det bliver os fra enkelt Side saaledes anbe
falet og anpriist, at der vel er Opfordring til at overveie dette
Systems Betydning baade for den nationale Wre og for den
politiste Selvstændighed.
Hvad nu, for det Forste, angaaer den nationale Side as
Sagen, da vil jeg her ikke standse ved Tanken om Danskhedens
Skjebne i Slesvig, dersom den siesvig-holstenste Fordring nogen
sinde blev til Virkelighed, ved Tanken om den uafvendelige Un
dergang, hvortil danst Tunge og danst Folkeliv vilde være ind
viet hinsives Kongcaaen, dersom Slesvig blev bragt i nærmere
Forbindelse med Holsten, om det nu er Tilfældet, — og dog
veed jeg ikke, om nogen danst Mand kan tænke denne Tanke,
uben at fornemme Blodets Rullen i sine Aarer. Men det er
til en anden Betragtning, jeg mister at henlede mine Tilhoreres
S ind, — i en ganske anden Betydning jeg mener, at Sporgsmaalet, hvorom vi tale, maa kaldes det sidste S p o r g s m a a l
f or den danske Nat i onal ær e.
Der er en S e l v f o l e l s e , cn S e l v ag t el s e, der, hos
et Folk ligesaavelsom hos den enkelte Mand, er det uundværlige
Grundlag, for at der stal være Mandighed i Charakteren,
Mandighed i Livet og Livets Gjerning. Den kan være tilstede
hos den ringe Mand saavelsom hos den hoitftaaende Mand, og
saaledes ogsaa hos den lille Nation ligesaavelsom hos den store;
— den har været og er Hollænderens Mærke saavelsom Eng
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landerens, Schweitzerenö saavelsom Franskmandens. Hvor et
Folk har bemie Felelse af sig selv, af sin Ret og fin Kraft og
fin 8Ere, der er Mod til adel Bedrift, Villie til at opoffre,
Styrke til at bare; hvor den mangler, der er Intet uden Svag
hed, Uselvftandighed, Tilbagevigen for Fare og Stod. Men ffa!
dette Sind bevares — hos Nationerne som hos det enkelte
Mcnneffe — , da maa ogsaa Bevidstheden vare bevaret om plet
frit Liv og haderligt Navn, om retmæssig Fordring paa Andres
Agtelse.
Men det danffe Folk tranger til at fole sig selv, tranger
til at blive sig bevidst som et Folk, der ikke barer et hadret
Navn som en henvisnet Adelflagt, men har baade Mod og Kraft
til at varne om sin Ret og sin ASre. Da Danmark i 1807
maatte see sit stolte Barn gives hen i Fjendehaand, da kunde
vel Tanken ikke holdes borte, om dog ikke det rette StatsmandsOie maatte have kunnet forudsee og afværge det truende Slag;
men saaledes som Slaget kom, maatte det vare knusende, selv
for det kjakkeste Folk. Det danffe Folk sankede sit Hoved; men
det turde dog reise det paa ny; thi al Verden, ja det hoihjertede
Folk selv, hvorfra Overfaldet var gaaet ud, vendte sin Uvillie
mod Voldsmanden, sin Medfolelse til det mishandlede Folk.
Da Danmark i 1814 maatte see Norge blive sig fraffrevet, da
trangte vel Tvivlen sig frem om Forstandigheden af en Politik,
der havde bragt Danmark i Strid med det hele Europa, og
ZErenS Folelse reiste sig imod den Tanke, at det halve Rige
ffulde gives bort uden Svardffag; men saaledes som Magten
dengang valtede sig ind over Grandsen, maatte den for Enhver
v<se sig som uimodstaaelig. Det var Folelser, vi bare dengang om
kring med os — de AZldre i denne Kreds ville mindes dem —
bittrere, end at de kunne udtales; men, hvor tungt det end falder
den Mdelbaarne, at blive Gjenstand for Medynk, hvor der for
kunde vare Fordring paa hensynsfuld Opmærksomhed, saa turde
vi dog endnu sige os selv, at den uforffyldte Ulykke ikke beffammer; det danffe Folk, om end knuget og boiet, kunde endnu træde

to
i Folkenes Rakke mev Bevidsthed om, at Retten til Agtelse ikke
Har forspildt.
M e n man tcenke sig M u l i g h e d e n af , at det
stesvig-holstenske P arti, med sin Fordring pact Losrivelse af
Slesvig fra Danmark, paa en stcenderst Forening af Slesvig
med Holsten, gik af med Setren! Danmark havde her ikke at
gjore med nogen fjendtlig Overmagt. T h i, at der fra det
tydste Forbunds Side stulde vare at befrygte nogen Indblanding
i de slesvigske Forhold, som jo ikke vedkomme Forbundet i fjer
neste Maade, kan dog ikke gjalde for Andet end Spogelsefrygt.
Selv om Lysten dertil var der, saa staaer Danmark ikke alene
i sin Frygt for enhver uberettiget Udvidelse af det tydste Forbunds
Grandser, vilde ikke staae alene, naar det viste, saaledes som vet en
souverain Magt egner og anstaaer, enhver Indblanding i uvedkomtnende Forhold tilbage. Altsaa — Danmark har her ikke at
-gjore med nogen anden virkelig Magt, end med det flesvig-holstenste Parti — et P arti, som vistnok synes at have samlet i
sig det hele Indbegreb af Egenstaber, der ikke tjene til at gjore
det tydste Navn yndet, hverken i Syd eller i Nord, i Ost eller i
Vest, men som, hvad Styrken angaaer, alene er bleven stark ved
Modstandens Svaghed, og endnu bestandig ikke gjalder og formaaer Mere, end man lader det gjalde og formaae. Thi store
Ord og starke Raab er endnu ikke Magt.
Denne M u l i g h e d al t saa t anke man sig: at det
stesvig-holstenste P arti, efter at have arbeidet paa, ved mange
ondartede Kunster at hidse det hele Tydstland paa Danmark,
stulde blive det triumpherende, a t den ridderstabelige In d 
flydelse stulde faae den afgjorende Stemme ved den forfatnings
massige Ordning af Hertttgdommernes Stilling til Kongeriget,
og magte at rive Slesvig ud af den statsretlige Forbindelse med
Danmark, og kjede det til Holsten og Tydstland!
Jeg
sporger: hv or l ed e s vi l de det danske Fol k staae
f r a den T i m e af i sine egne, t E u r o p a s O in e ,
staae i H i s t o r i e n s Aar bog er? Det] vilde staae, mener
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jeg, som den fribaarne Mand, med ædelt Skjoldmærke, med
ridderligt Vaaben og Værge, som — efter længe at være bleven
trodset og truet, stjeldet og tirret — omsider fegte Fred og For
soning ikke ad Mandighedens Vei, ved at værne om sin Ret og
sin lovlige (Stendom, men ved qvindagtig Given efter for den
truende og trodsige Fordring.
Men hermed vilde den danske
Rationalære være saaret til Doden, den danske Nationalfolelse
være nedslaaet, uden at kunne reise sig paa ny. Det danske
Folk maattc, synes mig, fly og bly drage sig tilbage fra
Verden; det maattc stræbe at glemme sine Fortids Minder, at
tilflore sin Fremtids Billeder, og soge sin Husvalelse i det huuslige
Liv, eller sin Bedovelse i Nydelsernes Runs: „lader os æde
og drikke, — faa kunde vi tilraabe hverandre — thi imorgen
skulle vi bøe/' Og, mine Medborgere! dette skulde for det
danske Folk være Indgangen til Friheden, til det constitutionelle
Liv! Nei, det blev Indgang til Doden.
Anderledes kan jeg ikke betragte Sporgsmaalet, hvis Asgiorelse soreftaaer, fra den nationale Interesses Side. Det er
et Sporgsmaal: om ben danste Nation her stal reifes til Be
vidsthed om sin Rets Ukrænkelighed, el l er om den stal ned
trykkes i den dybeste Følelse as sin Asmagt. —
Den anden Side as Sporgsmaalet angaaer D a n m a r k s
p o l i t i s k e Fremt i d. Stiftelsen as det tydste Forbund er upaatvivleligt den solgerigefte Begivenhed i den nyere Tid for Dan
marks Fremtidshistorie; og ethvert Skridt til at give Forbundet
større Fasthed og større Indflydelse maa gjore denne Magt be
tænkeligere for Danmark, som — dcstovære — staaer med den
ene Fod indenfor denne Magts Grændser. V il Danmark være
i Stand til at hævde sin politiske Selvstændighed, og holde sin
Grændse mod det tydste Forbund agtet og ukrænket, eller stal
det være bestikket for det danste Folk lidt efter lidt at synke ind
i den store tydste Masse? Dette er Sporgsmaalet, der trænger
sig frem for Enhver, fom kaster Blikket ud i Fremtiden. Ikke
olene det slesvig - holsteinfle, men det hele germauististe Parti
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forbolger ikke fit giaabige Haab om, at ben tydfie Nationalitet
vil efterhnanben overvælde ben banste, og at bett banste Stat C
Tiden, tnbbragct i bet tybste Forbund, stal spille Rollen af Tybstlanbs Abmiralstat. Men jeg stulbe mene, at A lt, hvad ber er
af norbist Sinb og Hjertelag i bet banste Bryst og i hver Norbbos Bryst, reifer sig imod benne Tanke; — ikke blot, forbi ber
imellem ben norbtste og ben tybste Nationalcharakteer er en vce
senlig Forstjelligheb, fom ingettfinbe er kommen stærkere til Syne,
cnb oeb bet hele Sammenstob og ben hele Forhanbling imellem
Danst og Tybst angaaenbe be flesvigste Forholb, heller ikke blot,
forbi ben Rolle, fom tybst Aristokratie og tybste Ministerier
have spillet i vor hele nyere Historie, gjor bet forftoaeligt,
hvorfor vi tnaae ottffe bet Tybste holbt i en tilborlig Frastand,
men forbi selvstændig Tilværelse — af Mere enb af Navn — er
ethvert æbelt Folks hoiefte og byrebareste Klenobie. Og hvor dybt
maatte ikke et Folk, meb en Fortid fom bet banste Folk har ben,
være sunket og vanflægtet fra sine Fædres Art, om bet ikke var bet
en Tanke bitter font Doben, nogensinde at stalle blive et Anhang til
Tydstland, et Lem paa bet tybste Forbunbslegeme, — om det ikke „
solle, at ber er en Selvstænbigheb, fom bet mindre og fvagere
Folk kan bevare saavelsom det ftorre og mægtigere, og fom bet
mindre og fvagere meb dobbelt Nibfjærheb ntaa vaage og
værge for!
Men na a r gjaldt bet at vaage for vor banste Selvstænbtgheb, fom nu? og hvor l edes gjælber bet at værge for ben,
uben ved at træde op imod bet flesvig-holftenste Forfog paa at
brage Slesvig fra Danmark over til Tydstland? Thi, felv om
Nogen vilbe mene, at dermed havde bet vel ingen Fare, at Dan
mark nogensinde stulbe gaae samme Bei fom Slesvig, om No
gen fogte Trost i ben — for os selv kun bestæmmettbe — Tanke,
at vore Born og Borneborn vilde vide anderledes at vogte og
stjertne ©rænbfen ved Kongeaaen, enb vi have forstaaet at
værne og stjerme ben ved Cideren: hvad vilde ber blive tilbage
uben ben tommeste Skygge af Selvstænbigheb, ben ynkeligste De-
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Ung og Adsplittelse i alle Interesser, naar af det danste Mo
narchies Befolkning de tre Femtedele udgjorde det danffe Folk,
og henved de to Femtedele horte ind under det mægtige tydffe
Forbund!
Man daare sig dog ikke med det blotte Navn af
souverain Magt og Regimente! Under en saadan Tvedeling, hvor
Danmark ikke længere stod med Slesvig overfor Holsten, men hvor
det stod overfor en tydff Forbundsstat Slesvig-Holsten, — vilde
den danffe Konge i Birkeligheden være hverken Mere eller M in 
dre, end en Basal as det tydffe Forbund. For Fred og Krig
var Loven for den mindre Halvdeels Vedkommende given i For
bundets Beflutninger; og hvor let vilde ikke da den større Halvdeel blive draget med, om end aandelige og materielle Interes
ser nok saa stærkt forte til den modsatte Side? For hvike frem
medartede Interesser, for hvilke unaturlige Stillinger og farlige
Forviklinger vilde ikke den danffe Politik være givet til P riis!
Dette er da Sporgsmaalet, der iler sin Afgjorelse imode: om
der stal blive sikkret Danmark en selvstændig politiff Tilværelse
i Fremtiden, el l er om Danmark og det danffe Folk ffal slutte
sit historiste Liv i Vasal-Forhold til det tydste Forbund. —
Jeg opfordrer nu mine Medborgere til at besvare sig selv,
om det ikke er med Ret, naar SporgSmaalet om Slesvigs
Fastholden til Danmark eller detS Hengiven til Holsten og Tydffland kaldes det sidste Sporgsmaal, et S p o r g s m a a l om L i v
e l l e r Do d f o r det danske Folk. Det synes mig godt og
foronffet, at det er kommet dertil, at Afgjorelsen ikke kan ffydeS
længere ud. En gvalm og lummer Tordenluft har længe besvæ
ret vort Aandedræt; det truende Uveir have vi længe seet trække sig
sammen over vore Hoveder, uden at vi have kunnet opdage, at
der var sorget for tilstrækkelig Afledning. Det er paa den hoie
Tid, at et Udbrud kan hiælpe os til en renset Luft og en kla
ret Horizont. Men dette er da Sporgsmaalet, som gaaer forud,
og som ligger nærmest til Besvarelse: om det danffe Folk fremdeles
ffal blive siddende hen i taalig Benten af, hvad Tiden ffal
bringe det, el l er om det ffal reise sig, for at hjælpe til, at Tiden
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maa bringe, hvad der fører til Liv og til Mre, ikke hvad der
fører til Nederlag og Dod.
V i have — Gud »ære lovet! — en dansksindet Konge,
om hvem det danske Folk kan samle sig. Lader os samle os ont
vor Konge! Og selv hvor et Folk er i det lykkelige Tilfalde, at de Man!»,
der staae Thronen narmest, til i de afgjorende Tider at lede og
styrke den kongelige Villie, ere Mand, til hvilke Folket kan see
hen med fuld Fortrøstning som Mand, i hvilke FolketS bedste
Liv og Aand rører sig, ont hvilke det er vitterligt, at de have
Sympathier tilfælleds med Folket, at de omfatte Folkets Sag,
dets Frihed, dets Wre, dets Sprog med høihjertet Sind> —
selv i dette Tilfalde vilde det ikke vare et Folk, — det vilde vane
en Sammenhobning af agerdyrkende og næringsdrivende, af læ
sende og ftrivende Mand, en Befolkning uden Middelpunkt, uden
SamfundSaand, uden christeligt Borgersind, som i Farens Dage
kunde kaste sin Sorg paa Regeringen, istedetfor at støtte den-1
dm vanffelige Stilling. En saadan danst Folkeaand og Folke
stemning har hidtil — vi tør ikke nagte det — om den har
varet tilstede, varet lidet synlig og lidet virksom. Det er denne
Aand og denne Stemning med Hensyn til det afgsørende Skridt,
hvis Løsning forestaaer, vi ønste og haabe at vække, styrke og
kalde til uforbeholden Attring. Hvor den folkelige Stemning
har fin sunde Rod, og hvor den træder frem med Alvor, Fasthed og
Værdighed, der er den en adel og en mægtig Krast; og lykkes
det her at kalde den til et saadant Liv, at tilvejebringe engang
eft Virken i endragtig Aand, da er det en Selvfølge, al ogsaa
paa de høie Steder saadanne Kræfter ville finde deres Plads,
som have danst Patriotisme og danst Charakteerfafthed at
stille imod Slesvig-Holsteinismens Jndflvdelse.

zrjobenhavn.

L ry k k hos k o u i é K l e j n

Forhandlinger
om

D
constitutiomlle Forening,
udgivne af Comiteens Formand N. L. Hvi dt .

Nr. 2 .
M ode den I I . M a rts 1848 i Kjobenhavn.
(Fortsættelse.)

Hoi est er et sadvocat O r l a Lehmann:
M i n e He r r e r !
Naar vi have indbudt Dem til denne Sammenkomst, der
vil vorde fortsat i en Rcekke af paafolgende Moder, da er det
sieet t det Haab, at samme ville fore til en alsidig og almin
delig Discussion af de store Sporgsmaal, der nu bevcege alle
Gemytter. Det er denne, som stal give vore Sammenkomster
Liv og Tiltrcekning, den, som stal give dem Fylde og Udbytte.
Comiteens Opgave er det kun, at fremsatte Forhandlingens
Thema og at indlede Debatten. — I den Hensigt stal jeg til
lade mig at knytte nogle Bemcerkninger til hvad her alt er sagt.
Det er en Selvfolge, at Kongens hoimodige, frivillige,
uigjenkaldelige Tilsagn om at ville bringe sin Enevoldsmagt til
Offer for Landets Frihed og Fred, har kaldet alle de Over
vejelser, der i Aaringer have bestjceftiget, ved deres tilsyneladende
Frugtesloshed maastee endog udmattet den offentlige Opmærksom
hed, til fornyet Liv, men som den praktiske Betydning, alle disse
Sporgsmaal nu have faaet, maa give hoiere Alvor og Styrke.
Nationen er nu, mere end nogensinde, kaldet til selv at med
virke til Opbyggelsen af den Fremtid, hvis Varetægt og Ud
vikling herefter skal overdrages til den selv, -og vi kunne derfor
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ikke andet end onste, at alle de Sporgsmaal, hvoraf Folkets
Vee og Vel saa væsentligen er afhcengig, — jeg stal erempelviiö kun fremhæve Valglovens Ordning — mane finde en faa
levende Deeltagelse i alle Folkets Kredse, at det derved i
Aand og Sandhed maa vise sig modent til det konstitu
tionelle Liv. Selv om vi havde den sikkre Fortrostning, at den
under Arbeide værende Forfatning, ogsaa overladt til sig selv, til
Regjeringens udelukkende Forsorg, vilde fore til det rette Resultat,
vilde en folkelig Medvirkning dog være nodvendig for at berede
den den rette Tilegnelse og den rette Benyttelse; hvor meget
mere maa da ikke Mænd, der holde sig dybt overbeviste om, at
det Forfatningsværket anviste Grundlag er salstt og fordær
veligt, fole sig opfordrede til at henvende sig til ligesindede
Medborgere, for i Forening med dem gjcnnem en rolig og alsidig
Ovemielse at staffe deres Overbeviisning almindelig Erkjendelse
og saaledes at fremkalde en Folkestemning, en Folketro og Folkevillie, som, nstar den er velbegrundet og stærk, altid er et væg
tigt Lod i Folkenes Skjæbne, dobbelt er det under Tidsomstæn
digheder, som vore.
I dette Tilfælde befinde vi os. V i ere overbeviste om, at
med Forfatningsrescriptet den længe varslede Stund er kommen,
der stal afgjore, om det stal lykkes det flesvigholstenste Parti,
understottet af Tydsternes sosyge Erobringslyst, men meest dog
af de Danstes Forsagthed og Uenighed, at losrive Slesvig fra
Danmark, for endeligen og uigjenkaldeligen at overlevere det til
Tydstland, eller om det hos os stal stadfæste sig, at naar Noden
er storft, er Hjælpen nærmest, saa at Danmark endnu i den
sidste Stund vil reise sig, for mandigt ag seierrigt at værne om
sin Rigsgrændse, sin Uafhængighed, fin Mre. Dette ansee vi
for vor nuværende Stillings sande Vanstelighed. Vistnok vil
det store Skridt, at fore Folket sia det fuldkomneste Enevælde
over til en ærlig og fuldstændig constitutione! Frihed, fremkalde
mange Tvivl og koste mange Kampe, men der er heri dog Intet,
som med god Villie og under Tidernes Gunst og Mebb-or,
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jo uden overvcertes Besvcer vil kunne finde fin Losning. Den
egentlige store Vanskelighed, det erkjende Alle, ligger i den stats
retlige Forvikling; den egentlige Knude, som, hvis den ei kan loses,
maa hugges over, den er Slesvigs Stilling.
Derfor have vi
plantet vort Banner der, hvor Slaget stal staae og Seirens
Tcerninger stal kastes; derfor ftevne vi alle gode danste Mcend
derhen, hvor Danmarks Skjcebne stal afgjores; derfor have vi
til vort Losen valgt „ S l e s v i g s c o n s t i t u t i o n e l l e F o r e 
n i n g med Da n ma r k ^ . Og vi holde os overbeviste om, at
Alle ville indfinde sig til dette Stevnemode, om ikke Alle ftrar,
saa dog efterhaandcn, som Eftertanke eller Erfaring vil over
bevise Enhver om, at Pointen ved den constitutionelle Ordning af
vore offentlige Forhold erdet Sporgsmaal, om S l e s v i g der
under skal fol ge med Hol st een, e l l e r b l i v e ved
Danmar k.
Slesvigholstenerne ere sandelig ikke i Forlegenhed med deres
Svar. Det toner os imode med Tusinde Munde i den Tusinde
Gange gjentagne Fordring om en scerstilt slesvi ghol st eensk
F o r f a t n i n g . Slesvigholsteen souveraine Stater, for hvilke
Danmark er et fremmed Land — Slesvigholsteen uadstilleligen
forbunden til et udeleligt Statshele, adstilt fra Danmark —
Slesvigholsteen med en egen Arvefolge, sorstjellig fra Danmark,
faa at vi ester Professor Droisens Mening befinde os «eben vor
Thorschluß," og som alle disse Proemissers fuldkommen rigtige,
logist nedvendige Conseqvents: Slesvigs Indlemmelse i det tydste
Forbund — i Sandhed! det er saa klare, tydelige O rd, at
ligeoverfor dem vore politiste Tastenspillere og deres Marionetter
ingen Vegne kunne komme med deres omme Forsikkringer om, at
Hertugdommernes Beboere holde fast ved Forbindelsen med Dan
mark, med deres fine Ordspil om de tydste Forbundsstaters
usvcekkede Souverainitet, om Danmarks Forbundsqvalitet paa
Holfteens Vegne og hvad alle de Kunster hedder, ved hvilke
man har villet skulke sig fra den Nodvendighed^at see Faren i
2*
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Oinene og foreslaae Forholdsregler, svarende til dens Storhed,
og hvorved man har søgt at søvndysse den danste Folkesamvinghed. I Sandhed! det er saa truende Paastande, at der ikke
engang behøvedes den udtrykkelige Bebudelse af et kun foreløbige«
udsat Oprør, for at aabne Oinene paa hvem der ikke forscetligen
vil lukke dem. Jeg kan derfor kun takke Slesvigholstenerne for
den mandhaftige Aabenhed, der forsmaaer alle tvetydige Omskriv
ninger, vrager alle halve Mellemtilstande; thi intet er mere
stikket til at drive ogsaa vs til en klar Forftaaelfe og afgjørende
Beslutning. Jeg takker dem endog for al den Haan og Foragt,
baade de og deres sydalbingiste Fceller i saa rigeligt Maal have
udslynget mod den danste Konge og det danste Folk; thi kan
det ikke hjælpe, da kan intet vække vs til den alvorlige Villie,
ikke længer at fortjene den.
Jeg vilde derfor prise oS lykkelige, dersom Forfatningsløftet
var traadt os imøde med samme utvetydige Bestemthed, som den
stesvigholsteenste Fordring. Gik Forslaget med rene, klare Ord
ud paa een Forfatning for det kgl. banste Cancelli's Danmark
indtil Kongeaaen, og een Forfatning for det tydste Cancelli's
Slesvigholsteen derfra og til Elben, — forelagdes der Danmark
det Spørgsmaal, om det for en ørstedst eller for en bangst eller
for nvgensomhelst Constitution vilde sælge Slesvig, — med
andre O rd, om det, efter i Krig at have mistet først Skaane,
Halland og Blechinge, og dernæst Norge, nu i Fredens Skjød
frivilligen vilde bortgive den resterende Trediedeels tredie Deel:
da vare vi lykkelige; thi da vare vi med eet Slag udfriede af
den Tryllekreds, hvis koglende Dunster omtaage saa manzen
en Hjerne, omspænde saa mangt et Bryst — , udfriede af det
Seidnæt, hvis fine Traade besnære saa mangen Samvittighed
og binde saa mangen en Arm. Da vare vi lykkelige; thi da
vilde Svaret ikke være tvivlsomt.
B i vilde da svare: at Slesvigholstenernes Paastande ere
uberettigede, fordi deres Hjemmel — den constitutio Valdem aria, som maastee aldrig har været til, og de Privilegier fra
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1460, hvis Lefle, som fan mange Tusinde andre politiske Lofter
strar efter blev brudt, selv om de vare retsgyldige« givne og
ikke senere retsgyldigen vare ophcevede, dog ialtfald tilhore Stats
begreber og Retstilstande, der intet have at gjore med hele den
nuvcerende Tingenes Orden i Europa, hvoraf der ikke vilde blive
Steen paa Steen, dersom flige antiqvariste Rariteter kunde have
Magt over den bestaaende Virkelighed —, f or d i selv den sidste
Skygge af dette feudalistiske Væsen, Ridderskabets Privilegier,
kun ere private Forrettigheder for en privat Corporation, men
som „Landesrechte" ere dode og magteslose, de jure og de
fa c to , og det ikke blot i Slesvig, hvori den dansie Krone er
Statshoihedens -verste Instants, men ogsaa i Holsteen, hvor
saadant lovformeligcn og uigjenkaldeligen er kjendt for Ret af
den hoieste Dommer — f o r d i endelig deres Stræbens eneste
Paastud og farligste Vaaben, den administrative og judicielle
Sammenkobling af Slesvig og Holsteen, er bleveu (endog i Strid
meiD de saakaldte Privilegier) indfort af Regjeringen, tildeels i
ben1 seneste T id , og af den atter kan og stal hæves, saasnart
dem faaer Oinene op for dens Uforenelighed med Slesvigs pro
vind stelle Selvstændighed og med det danffe Riges nkrænkende
Opretholdelse.
Og endvidere ville vi svare: at Danmarks Ret til Slesvig
er mtvivlsom, f o r d i dette fra Arilds Tid af dansie Land aldrig
har hort til det tydsie Rige, saalidet som det nu er eller nogenfind'e tor blive Medlem af det tydsie Forbund, — f o r d i det
vel i længstforsvundne Dage i for Danmark besværlige Tider
ved List og Vold har været losrevet fra Moderlandet, men i
den retfærdigste Krig atter er tilbageerobret, gjenforenet og
incmrporerel den dansie Krone som en evig derfra uaosiillelig
Perttinens, under Slesvigernes stiltiende og udtrykkelige Underkaftcelse og Europas hoitidelige Garanti, saa at Slesvig ifolge
Krngens og Fredens Ret er, og i over et Aarhundrede har været
en integrerende Deel af det souveraine dansie Rige, og intet
andeel er, i Medhold af Europas offentlige Ret, der intet veed
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om en souverain slesvigsk Stat, men derimod veed, at Danmark
horer op der, hvor Tydskland degpnder: ved Eiederens ældgamle
Grændseffjel.
V i vilde endelig svare: at hvis Endeel af Slesvigs Jndvaanere nu ffulde have Lyst til at sonderbryde det danffe Rige og
omgjore Europas Statsret, da er dette meget sorgeligt — , den
bittre Frugt as Tusinde Feil og as siet Regimente; men at selv
efter de yderste Conseqvernser af Folkesouverainitetens abstracteste
Princip, ingen Stat t Verden nogensinde har erkjendt eller nogen
sinde kan erkjende, at en enkelt Provinds, endsige da en enkelt
Deel af en enkelt Provinds, efter eget Tykke kan losrive sig fra
State«, men at et saadant Foretagende efter alle Tiders Theori
og Praris og under alle mulige Regjeringsformer er Oprorsfcerd,
hvorimod den yderste Magtsanvendelse er baade Ret og Pligt.
V i vilde derfor sige: at den danffe Konge ikke kan bortgive
den danffe Krones Ret til Slesvig uden jat tilsidesætte al
StatshoihedS inderste Væsen og forste Livsbetingelse, og uden
at overtræde den utvetydigste Bestemmelse i den Grundlov, i
Kraft af hvilken han bærer sin Krone. V i ville endelig sige:
at det danske Folk ikke kan taale, at Slesvig losrives fra
Danmark, uden at forbryde sin Mre og sin Ret til at bestaae
som en selvstændig Stat.
Lykkelige vare vi derfor, om Sporgsmaalet klarligeu forelaae saaledes, om vi vilde have en Constitution, uden Slesvig,
mod at dette erholdt en saadan sammen med Holsteen; thi da
vilde vi Alle svare, som med een Mund, et tordnende Ret!
V i vilde svare, at vi vilde have eit Constitution, ikke uden,
men med Slesvig, vi vilde fordre og vi vilde faae en dansk
slesvigsk F o r f a t n i n g !
Men nu er det netop vor Ulykke, at det længe forventede,
det saa længselsfulde paakaldte Frihedskald ikke kommer til os
med dette klare Alternativ, men at hvad der bydes er en saakaldet Heelstatsforfatning, som efter Ordenes Lyd ikke gaaer ud
paa at opgive Slesvig, men tvertimod paa at beholde det og
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menikjobet paa tillige at vinde Holsteen. Hvor begribeligt, at
dmne Udsigt over blode Hjerter Fan udove en forforerifl Magt,
hwr naturligt, at disse Ord for forfcengelige Oren kunne have
er lokkende Klang! Heller ikke jeg vil Andet, end Fred; netop
dafor vil jeg ikke en Tingenes Ordning, der, hvis den kom
isrand, vilde være en evig Kilde til Forbittrelse og Strid og
gcnsie sikkert maatte tage en Ende med Forskrækkelse. Ogsaa jeg
langes efter Forsoning; netop derfor vil jeg et årligt Skifte,
der giver Danmark, hvad Danmarks er, og Tydsiland, hvad
dcr med Rette tilhorer det. Og netop fordi jeg af egen Er
faring veed, hvilke lange og smertelige Kampe det har kostet
mig, forinden jeg kunde frigjore mig for den forfcengelige I llu 
sion, hvori ogsaa jeg er opvoret, om et Danmark indtil Elben,
kan jeg ikke vredes paa dem, som endnu krympe sig ved den
Bekjendelse, at Holsteen ikke tilhorer os, men tilhorer sig selv,
tilhorer Tydsiland. Dem vil jeg derfor give Tid til af vor
hele Historie at lære, hvilke nmaadelige Offre Danmark altid
har maattet bringe, for at faae Holsteen, uden dog nogensinde
at have faaet det, hvorledes vi stedse have forspildt vor herlige
siandinavisie Mission, for at fordybe os i tydsie Speculationer,
hvorledes vi altid have fordærvet vor gode flesvigsie Ret ved at
sammenblande dem med vor holfteensie Uret. Og have de ikke
Leilighed til at studere vor hele Historie, da vil jeg henvise
dem til deres egen fri sie Erfaring, til de sidste 8 Aars Begi
venheder, der ligesom ere et kort, klart, sammentrængt Uddrag
af det oldenborgsie Huses hele Familiepolitik, men ogsaa en
siaacnve Samling af Beviser paa denS Feilagtighed og Skade
lighed for Danmark. Og gaae de da belærede og advarede
af faa mange og forgelige Erfaringer til Betragtningen af
denne Huuspolitiks seneste Aabenbarelse, det foreliggende Forfatningsrescript, da ville de ikke være i Tvivl om, at siulle vi nn
atter og endeligen give Slesvig for at faae Holsteen, vil Folgen
blive, at vi atter og endeligen miste dem begge.
De siulle
sande, at gives der nogen Mulighed for os til at drage Hol-
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steen over til os, da er det kun vod at adsiille det fra Slesvig,
og uoploseligen at knytte dette til det ovrige Danmark — sande,
at kun naar vi omsider hore op meb at soge Holsteen, kunne
vi maaffee bringe det til at soge os, nemlig paa saaban
Maade og under saadanne Vilkaar, hvormed vi begge kunne
vare tjente. Vor ftorfte Fare er derfor ikke Slesvigholstenernes
aabne Krigserklaring, — thi den vil finde os eendragtige og
starke, — men Heelstatsdrommen — thi den sovndysfer vor
Kraft og bringer Tvivl og Forvirring i vort Sind. Mod en
flesvigholsteenff Forfatning kan Danmark satte Selvopholdelsens
magtige Instinct og Nationalarens hote Skrig; mod en Heelstats-Constitution, der synes at indeholde baade Slesvig og
mere til, have vi ikke andre Vaaben, end Erkjendelsen og Er
faringen. Lad dem da tale.
Saalange Regjeringen ikke engang har vovet at paastaae,
endsige har formaaet at siaffe det almindelige« anerkjendt, at
Holsteen har den samme Arvefolge, som Danmark, saa
lange horer der virkelige« Courage til endog blot at tale om
en Statseenhed mellem tvende Lande, mellem hvilke imorgen
enhver Forbindelse mulige« kan vare ophort, som iovermorgen
maaffee kunne vare i formelig Krig med hinanden, som mellem
Magt og Magt. Selv den Forening, der bestaaer i Stats
overhovedets Falledsffab, og som paa en T id , da hele Stats
begrebet paa en Maade gik op i Fyrstens Person, kunde til
vejebringe et Slags ffuffende Skin af Statseenhed, selv denne
udvortes og lose Forening tor saaledes ikke eengang betragtes
som havet over al Tvivl og Ansagtelse. Hvorledes maa da
ikke dette Skin forsvinde, naar Talen er om en constitutione!
Ordning af de offentlige Statsforhold, og det altsaa gjalder at
opfatte Begrebet om Statens Personlighed, om Folkets In d ivi
dualitet i den Klarhed og Bestemthed, som er nodvendig sor at
kunne give den sit eget, sit personlige, sit individuelle Udtryk
i en Folkereprascntation. Om det nu havde varet muligt, om
rctfardigt og ialtfald tilraadeligt at stabe en saadan constitutionel
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Statseenhed mellem Danmark og Holstecn i Aaret 1806, da
dets Jneorporation i Danmark vel udtaltes, men uden at man
dog trostede sig til at gjore noget praktisk Skridt for at staffe
denne Theori en virkelig Betydning, det stal jeg lade staae ved
sit Værd, da det ialtfald er havet over enhver Tvivl, at en saadan Plan ikke blot er utilraadelig, ikke blot uretfærdig, men lige
frem umulig, efterat 1815 Holfteen er indtraadt i det tydste For
bund. Derved har Kongen af Danmark erkjendt det for en egen
S tat, hvis Rettigheder som saadan staae under Forbundets
umiddelbare Bestyttelfe; thi Forbundet bestaaer jo, som man
ofte nok har fortalt os, af lutter souveraine Stater. Derved
har Kongen af Danmark som Hertug af Holfteen overdraget
aldeles væsentlige Dele af Statshoiheden over Holsteen til det
tydste Forbund; thi som tydst Forbundsland er Holsteen under
givet Forbundets baade nuværende og fremtidige Love. Vore
Statseenhedskunstnere have derfor heller ikke vidst anden Udvei,
end at nedsætte det tydste Forbunds Betydning, ja næsten at fra
gende det al Fremtid. De have havt Uret. Hvo veed ikke, at
Forbundet kan forestrive alle Forbundsstater bindende Regler for
deres Lovgivning, og det endog for dennes overfte og vigtigste
Anliggender, saasom Betingelserne for Skattebevilgnings- og
Skattebenægtelsesret, for Offentlighed odsl.? Hvo veed ikke, at
Forbundet kan forbyde — og det under Erecutionstvang, selv
den Forbundsfyrste, som med sine Stænder og sit Folk er enig i
at ville f. E. Trykkefrihed, at indfore den — indtil det maastee af
Foragt for Pariser Musefolkene tillader, hvad den ikke vilde til
stede af Kjærlighed til sine utroe Tydstere? Hvo veed ikke, at
Ret over Krig og Fred og dermed den hele hoiere Politik, til
horer Forbundet? At det kan bygge og besætte Fæstninger, ndstrive Skatter og Soldater, bruge dem hvor og hvortil det vil?
Jeg stal oplyse dette afgjorende Punkt med et nærliggende Erempel. Intet er mindre umuligt, end at Tvdstland tidlig eller
sildig geraader i Krig med Frankrige. Fra det Oieblik af er
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Holsteen t Krig, og fordres det, maae dets Tropper marschere
mod Rhinen, eller hvorhen deres hannoverste General ester preusist
Ordre commanderer dem. Skal Danmark ikke derved, at det
har Fyrste tilscclleds med Holsteen, allerede vcere bleven Forbun
dets villielose Drabant, da kan dettes Beslutning, saavift den er
bindende for Holsteen, ikke i mindste Maade vedkomme Danmark
— naturligviis Danmark indtil Cideren. Danmark kan sikkert
aldrig have Grund til at slutte sig til nogen Krig med
den fransie Republik; vor Interesse kan det ene være at beholde
Fred, — altsaa for at sikkre vor Neutralitet, forst og fremmest
at sætte os i en agtværdig Forsvarsstand, og dernæst at fyge
dens yderligere Betryggelse i en frivillig og betimelig of- og
defensiv Alliance, med hvem? — naturligviis med Sverrig og
Norge, med hvilke vi have alle Sympathier og Interesser til
fælleds, naturligviis med England, hvori Kongen vil see Mon ar
kiets, Folket Frihedens faste Borg, hvori Alle fremfor A lt, elfter
dets kele nuværende Stilling ville finde den største Chance for en
varig og ærefuld Fred. Men hvorledes kan der tænkes en Stcatsoenhed mellem tvende Lande, hvoraf det ene kan være i Krig, me
dens det andet er i Fred? mellem tvende Lande, om hvilke det
idetmindste var juridisk tænkeligt, at de tilsidst kunne komme til
at kjæmpe paa de modsatte Sider. Saaledes alt nu; men hworledes vil man kunne tænke sig dem repræsenterede ved det sannme
Parlament, hvori saa modsatte Stillinger, saa modstridende Jnrteresser skulde finde deres Udtryk, og det ikke gjcnnem forfkjelllige
politiste Partier, der alle stode paa samme Stats Grundvrold,
forstjellige kun i deres Anstuclfer om hvad denne samme Sttats
Behov krævede, men giennem Repræsentationen for To Starter,
der samtidig og med samme Ret kunde have og forfolge tveende
aldeles stridende Politikker? Saaledes allerede nu, under f o r 
bundets nærværende Tilstand; hvad vil det da forst blive til, eftcerat
nu selv Forbundsdagen er begyndt at istemme hele det tybbste
Folks Raab om „einheitliche Entwickelung?" Og selv om det
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Usandsynlige ffnlde flee, at Forbundet oplostes, hvo kan da være
kortsynet nok til ikke at tnbfee, at det kun vilde ttcere for at
givre Plads for noget Andet, noget Bedre og (Stærkere? Dermed
er da ogfaa den Udsigt lukket, der er Statseenhedsprædikanterneé sidste — forovrigt uhyggelige, afskyelige Tilflugt, at
Holfteen ffulde losrives fra Tydffland, — saaledes lukket, at vi
med Guds Hjcelp ikke oftere ffnlle doie flig Tale. Danmark i
Statseenhed med Holfteen er derfor ikke Andet, end Danmark som
tydff Forbundsland. Muligen vilde denne uundgaaelige Folge
ikke strar indtræde; muligen kom vi til forinden at henslæbe
en foragtet Eriftents i ett trist Mellemtilstand af Tilværelse og
Undergang. Men at den inaatte ind træde, og at den blev Doden
for den danffe Stat og for det danffe Folk, det har t dette
Dieblik Professor Clausen ffildret med en faa gribende Alvor,
at jeg ikke skal forsoge paa at gjentage eller forstærke hans Ord.
Jeg maa standse her, fordi jeg dog ikke kan tænke paa at
udtomme Gjendstanden, og fordi det Sagte er tilstrækkeligt til
at vise, at en virkelig, en constitutione! Statseenhed mellem det
fouvcratne danff-flesvigffe Rige og det tydffe Forbundsland Holsteeit kun ere mulig under Forudsætning af, at enten Holfteen
fornægter Tydffland eller at Danmark og alt hvad Danff er
gaaer tilgrunde i samme — det er, at den er en Umuelighed.
Men er en Heelftatsforfatning umulig, er det saaledes givet, at
den foregivne ©enhed maa oploseS i cti Tohed, faa er det kun
Sporgsmaalet, hvor den ffal bryde, enten ved Kongeaaeu eller
ved Cideren. Her er jeg da, hvor jcg vilde hen — der, hvor
vi fatte hinanden Sterne. Kan de, mine Herrer, ikke modsige
hvad her er fagt, hval her ialtfald er antydet og under Diskus
sionerne yderligere ffal vorde retsærdiggjort, faa maae de med os
fordre Holsteens Udoroanisering i en egen tydff Forfatning, og
Danmarks Redning i en danff - flesviff Forfatning. Det fordre
vi af Respect for Hosteens og Tydfflands gode Ret, — det
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fordre vi fremfor alt af recnt danffe Grunde, som Betingelsen
for den danste StatS og den danste Nationalitets Frelse.
Men selv de, fom ikke maatte fole sig overtydede om en
faaban Heelstat-Constitutions Forkastelighed, dem vil Erfaringen
snart overbevise om dens Uiværksættelighed. Skjondt vi endnu
ikke fjende selve Forfatningsudkaftet, vide vi dog alt af Resc.
28 Jan. d. A. hvorledes man har i Sinde at ordne Repræsen
tationsforholdet, og heri indeholdes en saa aabenbar Krænkelse
af de Danskes Ret, at disse maatte erklære sig selv for et Folk
af mindre Mænd, om de underkastede sig en faaban Tilsidesættelse.
Nu er det vel saa, at denne Bestemmelse kan forandres; men
da det vel allerede maa ansees for givet, at Slesvigholsienerne
end ikke paa disse for de Danste saa ydmygende Vilkaar ville
gaae ind paa Sagen, faa ville de naturligviis langt mindre
gjore det paa Grundlaget af en ligelig Retfærdighed. Naar
man altsaa ikke engang har kunnet forestaae Heelstatsforfatningen
uden paa Vilkaar, hvorpaa ingen Danst, heller ikke de, som i
Principet onste en hele Monarkiet omfattende Constitution, kunne
indlade sig, og naar det rimeligt, at selv under saadanne Be
tingelser Slesvigholsienerne ville afvise den, ialtfald vift, at de
aldrig ville indromme de Vilkaar, vor Mre og vor Ret kræver,
faa maa det dog vel blive klart, at en faaban Forfatning ikke
kan paanodes os mod alle Parters Villie. Men saa sporger
jeg med Professor Clausen: hvad da? Fra det Diedlik af, da
det er historist givet og erkjendt af Regjeringen selv, at et Dan
mark indtil Elben maa frafald es, ftaae vi jo atter, enten ved
Cideren, eller' ved Kongeaaen. Da ville selv de, der for et Dieblik
stilte sig fra os, for endnu een Nat at kunne vugge sig i Heelstatsdrommen, slutte sig ti! os; de ville komme ved forste Hanegal. Derfor
have vi, for at jeg stal blive i Billedet, vel bestemt Stevnemodets
Sted, men ikke dets Tid. Vi, der ansee Heelstatsconstitutionen
for fordærvelig, ville vente der paa dem, som forst ville oppebie
Beviset for at den er uopnaaelig, for da i Forening med dem
at fordre en dansk-sl esvi gsk F o r f a t n i n g .
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Kun vil jeg bede dem, der ikke strar ville følge med os,
men forst ville see hvorledes Udkastet bliver — og den Frist
stal sandeligen vcere dem vel undt, — at de see sig vel for,
at det da ogsaa virkelig bliver en Heelstatsforfatning og ikke et
maskeret Slesvigholsteen under Statseenhedens Flag.
Jeg
kjender Udkastet saa lidet, som de; foreligger det os forst, da
kan vi tales nærmere ved. Imidlertid stal jeg dog strar gjore
opmærksom paa, at hvor vant vort Bureaucrati end er til at
boie sig for Slesvigholstenernes hoie og eendrægtige Raab og
til at ringeagte den deelte, blyfærdige danste Stemme, saa troer
ieg dog ikke nogen vilde være faldet paa at byde os Danste en
saadan Repræsentationsfordeling, som steet er, dersom man ikke
var gaaet ud fra Forudsætningen om en flesvig-holsteenst Stat,
der forst nu stulde bringes i et Unionsforhold til det samme
fremmede Danmark. Den Maade, hvorpaa Hertugdommerm
sammenstilles og hvorpaa deres Forbindelse omtales, det Særsyn,
at man, ester i over et Aarhunvrede at have bestridt Ridder
stabets Eristens som en politist Corporation, itu gaaer paa
Accord med samme, og for forste Gang giver deres nexus so
cialis en Slags statsretlig Betydning — den Synderlighed,
at man af det faakaldte danste Monarki vil lave en Heelstat,
og dog ikke medtager Laucnborg, hvortil jeg ikke kan indste
nogen anden Grund, end at det overstiger selv de Augustenborgste
AdvocaterS Evne at fiude paa nogen fra den danste forstjellig
Arvefolge i dette Herlugdomme — Alt dette, mine Herrer, ere
Fingerpeg, der neppt kunne efterlade stor Tvivl. Imidlertid
kunne vi gjerne opsætte vor Dom, til vi see Udkastet; da stulle
vi tales nærmere ved. Kun dette være her strar sagt, at hvis
det bliver et færdigt Slesvigholsteen, der kun er bundet til Dan
mark med et Spindevcev af Statseenhed, saa stærkt og ikke
stærkere, end at det kan holde indtil Arvefolgestriden faaer prak
tisk Betydning, og firves der da nogen Danst, der erklærer ikke
at ville opgive Slesvig, ikke at ville indromme nogen flesvig-
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holsteensi Forfatning, men som dog gaaer ind paa en Heelstats
Forfatning, der intet andet er, end et fcerdigt, men endnu ikke
aldeles afløst Slesvigholsteen ved Siden af et Danmark indtil
Kongeaaen, da er han — ikke en Bedragen, men en Bedrager.
V i skulle tales nærmere ved.
Hvad her er sagt er naturligviis ganske foreløbige Antyd
ninger ; det er ferst den fortsatte Debat, fom kan give en alsidig,
en udtømmende Behandling. At denne maa blive ret levende
og indholdsrig, er vort Dnsie, vort Haab. Jeg opfordrer der
for Enhver, som maatte have nogen Indvending, nogen Tvivk
eller blot noget Sporgsmaal at fremføre, dermed at fremkomme
nu, eller i de paafølgende Møder, og navnligen haaber jeg at
de, som ville en Nation uden Nationalitet, en Frihed uden
Hjem, en Forfatning uden S tat, de fom ansee en Heelstatsforfatning for mulig eller ønsielig, ja selv de, der troe at
kunne forsvare en heelt eller halvt-fuldbaaren flesvigholsteenff
Forfatning, ikke ville forsømme den ypperlige Leilighed, der her
er budt dem, til at gjøre deres Meninger og deres Grunde
gjaldende.
Det er i Sandhed saa vigtige Sporgsmaal,
hvorom der her tales, at Enhver maa føle Trang ril at
søge al den Oplysning, han kan faae, til at give hvad Bidrag
han formaaer til Sagens rette Fremme. Det Skridt, Danmark
staaer i Begreb med at gjøre, er afgjørende for dets hele Frem
tid, og vil kun blive heldbringende, naar vi gaae det imøde med
klar Erkjendelse, med fast og eendrcegtig Villie. Findes den
endnu ikke, saa maae vi først siabe den. Her er i denne Sal
Ingen, der med mere brændende Længsel, end jeg, har ventet paa
den Dag, da jeg høit kunde løfte min Pande som en fri Stats
frie Borger; der er derfor heller Ingen, som har større Ret til
at advare imod, at vi i utaalmodig Higen siulle gribe efter
noget, der vilde berede os Fordærv og Anger. Friheden er os
vis — det gjælder nu kun at faae den paa den rette Maade,
Friheden er os vis; derfor borger oS vor egen Modenhed og
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Vcerdighed til Frihed — derfor borger os
lige Tilsagn — derfor borger os Tidens
Verden oprundet en ny Frihedens Dag —
lig Friheds herlige Sol, og med Lovsang
jeg den deilige Morgens unge Straaler.

Kjodenham.

Kongens uigenkalde
Gunst; thi der er t
en folkelig, en frede
og Velsignelser hilser

2rykt hos Louis iUoin,

Forhandlinger
cm

Danmarks og Slesvigs
cmiftitutioneUe Forening,
udgivne af Comiteens Formand N. L. Hv i d t .

Nr. 3.
Mode den 11. M a rts 1848 i Kjobenhavn.
(Slutning.)
S kolelcerer R a s m u s Sor ensen:
Ved Opfattelsen af de flesvig-holstenste Forholde maae vi
rv*
erindre, at, naar vi paa det Punkt, vi nu staae, tale om Nar*
tionaliteternes indbyrdes Uforenelighed, da glemme vi M e n n e - H ^ ^ ^
skeret t i ghederne, der nu i Frankrig atter have gjort ftg
^ *
gjelvende. V i inddrage Folkene i forceldede Nationalitetsstrivigheder^v»
og vcekke paany det gamle Nationalhad, istedetfor at soge at ud
flette Sporene deraf. Ogsaa Folkene selv vise i Gjerningen, at
de ikke ville deltage deri og ikke ville fore Krig med hinanden,
fordi Nogle tale Dansk, Andre Tydsk. Der sindes den bedste
Enighed netop paa Grcendserne i Slesvig, hvor jeg selv har
vaeret og kjender Forholdene, og Folket der har gansie andre
Tarv at iagttage, tanker ikke paa at strides om 1460 eller
1806 eller 1815. Man har villet strakte med det tydste For
bund, men Forbundet har aldrig gjort de Fordringer gjeldende,
hv-ormed man vil strakke os. ' Danmark er en'confoederatio
Stat. I en indbyrdes Strid mellem de forstjellige StatSdele
har selve Folket ingen Interesse, og kan ingen have, men det
maa derimod hjalpe Regjeringen til at satte sin Beflntning
igjendam med at give Folket en fri Forfatning. V il da det
flesvig - holstenste Parti ikke valge, da skulle vi ikke folge dette
Erempel: vil Ridderskab og Adelsmand ikke valge, da ville dog
Folkets Mand. Og naar folkelige Mand slutte sig til Kongen,
da ville v.' opnaae baade Frihed og Lighed, uden at vi behove at
paaberaan Nationaliteten, thi denne har forsaavidt ingen Be
rettigelse, .og hvorsomhelst der er Sporgsmaal om folkelige I n 
teresser, er .det ligegyldigt, om vi tale Danst eller Tydst. Naar

derfor tvdste og danste Folk ville blive enige om at hjcelpe Kongen
til at sætte Forfatningsværket igjennem, at det ikke maa strande
paa gamle hadefulde nationale Rivninger; naar Mænd med
Hjerte i Livet, udaf Folket selv, maae komme til Orde, da ville
vi opnaae Lighed i Statens Goder. V i ville ikke stille nogen
Erklæring, hvorved vi vilde komme til at staae til Latter i Na
tionernes Række, men varetage vore vigtigere Interesser, navnlig
med Hensyn til Repræsentationen, hvorfra de 7 Ottendedele af
Folket endnu ere udelukkede. Naar derfor Slesvig-Holstenerne
ville gaae fremad, forglemmende den gamle Nationalitets-Strid,
da ville vi gaae med dem, thi det er vore Brodre, der staae
under samme Regjering som v i; men ville de ikke vælge, er der
daarlige Gemytter imellem dem, af dem ville vi ikke lade os smitte.
C a p i t a i n Tscher ni ng:
Der er mange Henseender, hvori jeg deler denne Mands
Anstuelser, som jeg er overbeviist om ere fremgaaede af en dyb
Overbevisning, men hvori der hersker megen Forvirring. Jeg
samstemmer navnlig med ham i den dybeste Mrbodrghed for
/ • Menneskeret og for den Fordring, at Enhver blot som Menneske
'✓øfstctl gjælde Noget i Staten. Men naar den ærede Taler troer
» //' at kunne finde fin Fordrings Fyldestgørelse andetsteds end i
©taten, da svæver hans Tanke ud i tomme Luft-Casteller. Det
rent Mennestelige findes nemlig intetsteds rent og ublandet;
om det nogensinde vil komme derhen, veed jeg ikke. Men det
veed jeg, at vi staae Alle paa Lidenskabens Standpunkt, og at
Opgaven med saaledes beskafne Mennester netop er at bringe de t
rent Mennestelige til Udvikling og til Herredomme. Det rent
Mennestelige er det Guddommelige; men Guder ere vi ikke.
Det er med strobelige Mennester, i hvilke det Guddommelige er
fordunklet og besnæret af onde Lidenstaber, at vi stulle bypjge
det mennestelige Samfund, og dette kan kun stee i Staten, hvis
Indretninger og hvis Magt ikke gaaer ud paa at kue det reut
Mennestelige, men tvertimod paa at kue de raae Tilboieligheder
og dyriste'Lidenstaber, som qvæle det Mennestelige. Hvis den
ærede Taler troer at kunne finde Mennesterettighedernes Seir
andetsteds end i Staten, saa feiler han. I selve det Frankrig,
den ærede Taler nævnede, har vistnok Menneskerettighedernes
Idee været levende og virksom, og jeg vil haabe, at der maa
komme noget Godt ud deraf, men der var sandelig ogstaa stærke
Lidenstaber i Bevægelse. Det var ikke Menneskerettighed erne, men
Lidenstaberne, der bragte tvende Arbeidsmænd til at fipille Dam
paa Kongens Bord, eller som brændte hans Throne og hans
Vogne. Og kun naar disse Lidenflaber kunne blive rmderordnede,

kun naar Staten atter seirer, ville i den Menneskerettighederne
kunne komme til deres Ret.
Det er med Lidenstaber i vort Bryst, at vi soge Erkiendelse,
og netop fordi vi ville Fred og Broderskab, men ikke Anarchi og
Krig, netop derfor fordre vi en Organisation af Staten. Stasen
maa have en Begr cendsni ng, den maa have en hl -°
svarende Regeri ng. V il man en Helstat, da mode man
den ogsaa med en Helstats Regering. Trceder man op ligeoverfor en Helstats Forfatning med en delt Regering, da er
det Anarchi. Regeringen organisere sig selv, forinden den soger
Styrke i den folkelige Kreds; er den for afmægtig dertil, da vil
den ved at sammenkalde en Helstats Repræsentation stabe ikke
Orden og Fasthed, men Anarchi. Det var under den forste
franste Revolution netop Ulykken, at Regeringen ikke begyndte
med at reorganisere sig selv, men at den, da den folte fin Afmagt
til at beherske Forholdene, kastede sig i Armene paa Notablerne; den
forsomte at soge sig selv nye Kræfter i Folket, indtil dette vovede
den over Hovedet. Organisationen af Staten er altsaa nodvendig.
Og Staten maa have sine Grændser, nemlig der, hvor Kongens
fulde Raadighed ophorer, den maa indstrænkes til det Gebet,
hvor Kongen har fuld Berettigelse til i Samstemning med os at
udvikle det Menneskelige, som,udenfor vor Stat gjerne kan ud
vikles,, kun ikke i Forbindelse med os.—At Beboerne paa Grændsen mellem det Danste og Tydste ikke ere villige til at yppe
Strid, har stedse min egen Erfaring lært mig; det er mig fjært
cit hore bekræfte, at Feilen kun ligger i Administrationens urig
tige Organisation.
Er det forovrigt faa, at disse Folk ene
fo lge de rent mennestelige og materielle Interesser, da er det
in/et Under, om det er dem ligegyldigt, om de hore til Danmark
eller Holsten.
Jeg vender tilbage til det praktiste Sporgsmaal, om Rege
ringens'Organisation er saaledes, at den kan udfore sin Helsta'ls-Constitution, og bemærker, at i en constitutione! Stat ud
for vres fornemmelig, at Ministerier træde istedetfor Collegier.
Bar; den collegiale' Forfatning stjuler sig Mangel paa Ansvar,
ikke" for Loven, men for den offentlige Mening.' Naar jeg seer
5 Ra-ne skrevne under en Beslutning, og hos hvem af dem jeg
spørger'/ faaer et Skuldertræk til Svar, med Forsikkring om, at
han ini/en Deel har havt deri, da veed jeg ikke, hvem jeg har
at tilstri ve Ansvaret. V i trænge under de nærværende vanstelige
Sporgsm-aals Afgjorelse til Felk, der kunne bære Skylden for
hvad der ssteer eller ikke steer. Men hvad kunne vi gjore hertil?
Dertil svarer ieg, at, naar de °/io af det danste Folk har samme
Sind og Ta nkemaave som de 9/io i denne Forsamling, da ville

vi kunne gjore det, da var Sagen gjort. Lad os derfor beflitte
os paa hver i sin Kreds at mere Overbevisningen, at styrke
Troen, thi kun derved ville vi kunne naae vort 9Jtaal.
i,

C a n d i d a t Gol dschmi dt :

Om mit Ord vil vcekke Larm og S trid , eller om det vil
sinde Bifald her eller ikke, er mig ligegyldigt,
thi viskulle
vDe, medens Sandheden lever evigt. Det stal derfor, heller ikke
yf"
mangle mig paa Mod til at sige, hvad jeg anseer for det Rette,
og at protestere imod de Mands Erklcrring, der ville en com
stitutionel Forening af Danmark og Slesvig. Thi hvem ffulde
vel istandbringe denne Forening, denne Adskillelse af Slesvig og
Holsten? Den danffe Konge eller det danffe Folk, eller begge
i Forening? Folkemeningen vil soge at paavirke Regeringen,
men da denne foreløbig har udtalt sig i modsat Retning, vil
man reise Folkemeningen saaledes, at den tvinger Regeringen.
Hvis man vil gjore Opror, har jeg for min Person Intet at
erindre derimod; men de, der roabe hoiest, ville maaffee have
mere derimod.
Hvis saaledes den danffe Konge og det danffe Folk forene
sig om at flille Slesvig og Holsten fra hinanden, da maa jeg
//n i Jbenegte, at de bave^Rct rnrtil. med mindre det slesvigske Folk
a / j j t ä t ä gtver sit Samtykke. Vilde f. Er. Lolland gaae over"til
Vnr ^et vistnok dertil uberettiget, men dersom Lol"v *
/* *ank
s)avt falles Regering dermed, saaledes som Slesvig
V '/ t'CX c . med Holsten, der tillige have havt mange Institutioner t il
fælles og Kongernes Tilsagn om vedblivende at skulle blhoe
tilsammen, da paastaaer jeg, at ingen Forandring heri kan for egaae uden Folkets Samtykke. Da jeg derfor troede, at mau i
denne Forsamling vilde stille Resolutioner, vilde jeg have fore
lagt folgende: Atman erkjender, at Vold og Despoti ere utillade
lige Vaabeu, at det eneste berettigede Vaaben er Friheden; men
at det danffe Folk stoler paa Slesvigerne, at, naar det kontraer
til dem med Friheden, de da stutte sig til det.
Dersom man troer paa en saadan Basis at kunne naæe sit
M a a l: en danff-flesvigff Constitution, da kan ingen Uhildet have
Noget herimod, men mod en saadan Forening' uden SUsvigs
Jndvilgelse maa jeg protestere i Frihedens og Retscerdi ghedens
Navn.
Æ tfd u . *
Y /> ,. /

Professor K ri eg er :
Med faa Ord vil jeg forsøge at fremsætte Sps rgsmaalet i
dets rette Skikkelse. For mig stiller Sagen sig tpaa følgende

Maade: V i ville Alle Frihed — men hvorledes kunne vi
vinde den?
En Forfatning for det danste Monarchi er paatcenkt; hvor
ledes ftaaer nn denne Tanke til de virkelige Forhold?
En Deel af det danste Monarchi er et tydst Forbundsland.
Og dog vil man forene dette tydste Land Holsten med Slesvig
og Danmark i een Forfatning; det tydste Forbund siger man er
en Forening af Fyrster; dette Fyrsteforbund kan ikke vcrre til
Hinder for at Holstenerne faae Forfatning fcelles med Borgerne
i Monarchies andre Statsdele.
Maastee har denne Mening fo r kunnet lade sig hore; —
jeg siger m a a skee, thi jeg for min Deel tvivler derpaa, men
nu ftaaer det klart for mig, at den, der endnu deler denne An
skuelse, lukker Oiet for de haandgribeligste Kjendsgjerninger
Jeg vil betragte disse Tidens Tegn fra et dobbelt Syns
punkt. Jeg vil raadsporge Regeringsmcendene, jeg vil lytte til
Folkets Rost.
Vender jeg mig da til de hoie Sale, da vil jeg bede Dem
folge mig til Preussens Hovedstad, til det Sted, hvor en af
Preussens forste Statsmand nys udviklede det tydste Forbunds
Betydning. Anledningen er mindre vigtig; dog vil jeg ncevne den,
ogsaa for os har den en vis Erindringens Interesse. Under
Forhandlingerne om det prenssiste Udkast til en ny Straffelovbog
kom man 't il at tale om en tydst Forbundsbeflutning fra 1836,
hvorefter ethvert Angreb paa det tydste Forbunds Eristens, Inte
gritet, Sikkerhed eller Forfatning i enhver tydst Forbundsstat
,‘fulde straffes som Hoiforrcederi. Denne Beflutning — som En
c, g Anden endog i fut Tid tankte pact at udvide til Danmark —
v ar optagen i det prenssiste Udkast. Der blev gjort endeel Ind 
vandinger mod Udkastet, som omtrent gik nd fra de Anstnelser,
pe r undertiden hores her hjemme. Lad os hore hvad Stats
minister Bodelschwing svarede.
Det hed, at det tydste Forbund ikke var nogen Stat,
at det ikke havde Sonverainetctsrettigheder «ligeoverfor de
en, kelte tyvste Staters Undersaatter.
Bodelschwing svarer:
„J a ' det er sandt, Tydstland er ingen Forbundsstat, det er et
Statsforbund, men dette Statsforbund er ikke vilkaarligt, det
har et i tustndaarig Historie til sin Forudsatning; ved dets S tif
telse genoprettede man en Forbindelse, der havde bestaaet i tu
sinde A '.ar, og som kun under Tydstlands dybe Fornedrelse i 7
Aar havcche vceret afbrudt; det er altsaa en Statsforbindelse af
den hoi est e Betydning og Vigtighed, en Statsforbindelse der forsaavidt det gjcelder dens Integritet og Sikkerhed, ikke kan savne
Souveraine. 'etsrettigheder."

Det hed fremdeles: Forbundsakten er et Forbund af Tydstlands souveraine Fyrster og frie Stceder og ikke en Statsfor
fatning , hvorved de regerende Fyrsters Forhold til deres Underfaatter ordnes. Bodelschwing svarer, at den tydffe Forbunds
forfatning er en integrerende Deel af alle tydffe Staters For
fatning, ja at den er deres Grundvold, saa at en tydfl Stats
Forfatning ikke kan tænkes uafhængig af Forbundsforfatningen.
Det hed endelig, der ikke eristerede noget Forbundsgebet,
nogen Forbundsgrcendse.
Bodelschwing svarer, at selv paa
ældste Kort kan man see, h v o r Ty dsk l and begynder,
h v o r T y d s k l a n d hor er op.
Saaledes taler Ministeren.
Hvorledes lyder nu Folkestemmen? Hvor ffal jeg finde den, hvis ikke i Pressen, i Folke
forsamlinger, i Folkekamrene? Sporge vi den tydffe Presse,
da fordrer den eenstemmigt et frit og enigt Tydffland. Hvor
der i disse Uger holdes tydffe Fo l kef or saml i nger , i Mann
heim, Heidelberg, Frankfurt, Leipzig, München, overalt hore
vi og Fordringen om et tydff Parlament. Og nu Fol kekam
rene: Lad os sporge det tydffe Folkekammer, der er vant til
at gaae i Spidsen. Det badenffe Kammer, der i 1831 tilkjæmpede sig en Trykkefrihed, som det Aaret efter mistede paa {det tydffe
Forbunds Befaling, og som det nu atter har tilvundet sig, dette
Kammer har allerede sordret en tydff Folkerepræsentation i Frank
furt— en Fordring, hvorpaa den badenffe Regering allerede har
svaret med den Erklæring, at ogsaa den vilde, at Tydfflands Em
hed ffulde befæstes ved folkelige Midler. Og det Erempel, som
Baden har givet, folges det ikke allerede trindt om i Tydffland?
Dersom dette nu er Tingenes virkelige Stilling, kan det d a
fornuftigvis være vor Hensigt at kalde Holstenerne, der længe s
efter det tydffe Parlament i Frankfurt, til Kjobenhavn? Eller v jj
man maaffee, at vi ffulle gaae til Frankfurt? Altsaa netop for vi
vi ville Friheden, netop derfor kunne vi ikke ville den gjenne m
en Fællesforfatning med Holsteen. V i ville Friheden for os -og
vi ville den for Tydffland; lad da Holstenerne, der have 9vet
til at fordre Andel i den tydffe Frihed, bidrage til denne Tov ff- .
lands Frihedsudvikling. Ogsaa vi onffe et tydff Parlam.ent.
Jeg veed ikke, hvor hurtigt det vil komme. Jeg haaber TvdHfferne
ville faae det snart, thi jeg troer, at der i et tydff Pari ament
vilde leve de samme Folelfer, som de brave Münchener ©ti W enter
nys udtalte; ogsaa det tydffe Parlament vilde — troer jeg —
hylde det Valgsprog: Ingen Krig med Frankrig uden Angreb;
dersom Krig, da Krig uden Ruslands Hjælp, men d ersom der
sial vælges med Frankrig og Rusland, da Krig med Rusland!
Altsaa, fordi vi ville Frihedens Virkeliggjorelse, derfor ville
vi ikke vallge den Bei, der strider mod Forholder æs naturlige

Udvikling. J a , dersom Regeringen i dette Aarhundrede havde
styret Landet saaledes, at Holstenerne af sig selv stillede den Begjcering, at de vilde ud af det tydffe Forbund, fordi de ventede
rigere Frihed og Velfcerd i den danste Forfatning, da var Sagen
en anden; men n u , hvorledes kan man nu vente en saadan
Jmodekommen fra Holstenernes Side?
Naar vi altsaa i det danste Monarchi ville grundlcrgge Fri
heden, lad os da ikke bygge den paa en Grund, der er blottet
for alle historiste Forudsatninger, lad os ikke glemme den gamle
tusindaarige Rigsgrandse.
Jeg har talt om Holsten. Hvorledes er nu Forholdet i
den øvrige Deel af Monarchiet. Det er den danste Konge, der,
som saadan, herster i Slesvig. Dette er vort statsretlige Ud
gangspunkt. Slesvig er ikke det gamle Sønderjylland, men det
er ei heller en souverain S tat; det er en egen Statsdeel t det
danste Rige; det er indlemmet i den danste Krone. Naar vi nu
ville en Frihedsudvikling, der slutter sig til det bestaaende For
hold, da maa i den frie Forfatning for Danmark og Slesvig
baade den statsretlige Eenhed mellem disse Stater, og Slesvigs
eiendommelige Stilling trcede klart og bestemt frem. Ved F r i 
heden altsaa skulle vi befceste B a a n d e t mel l em S l e s 
v i g og D a n m a r k , ved Fri heden skulle vi modvi r ke
den schl eswi g-hol st ei nske S e p a r a t i s m e .
Ma l e r me s t e r Jacobsen:
Jeg vil folge den stillede Opfordring til at yttre min af
vigende Anstuelser som den eneste Vei til Enighed. Den sidste
Daler har sagt, at Folkets Stemme repræsenteres i Standerne,
mvn dette er ikke Tilfaldet med den narvarende Valglov; det er
derfor det Vigtigste, for at Folke-Stemmen virkelig kan udtrykkes
i Repräsentationen, at vi erholde Frihed til at valge vore Re
präsentanten hvilket vi ikke have nu. Dette er Betingelsen for
Enighed i Folket, der uden denne Indrømmelse deler sig i 2
Partier: de Reprasenterede og de Jkke-Reprasenterede. Men
vi .kunne ikke virke til det opgivne Formaal uden Enighed, og
vi nr aae derfor heller ikke udelukke Mennesterettigheder.
V il
man, at Folket stal dele Byrderne, da maa man ogsaa indrømme
det Drel i Goderne, og ikke trakke Grandsen mellem Mennestene
efter de res Formue, men kun drage dem frem , der udmarke sig
ved Kuu'dstab fremfor Andre. Men Mennesterettighederne have
ikke funde t Anerkjendelse hos det danste Folk saalange Den, der
arbeider, ikke tager Deel med i det Heles Styrelse, han stal
vel kun have een Stemme, men han stal ikke vare udelukket,
fordi han In te t eier; hans Mennesterettigheder ere de samme,
enten han er rig eller fattig.
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C a p i t a l » Tscher ni ng:
Jeg stal svare den sidste Taler forsi, at Mennesterettighederne
kun kunne komme til fri Udovelse i S t a t e n , ved at Mennesket
der gjcelder for sit mennestelige Vcesens Skyld; forovrigt ville
vi saa meget mindre her gaae ind paa Valgloven, som der allerede
imorgen Aften andetsteds afholdes Forsamling desangaaende.
Jeg maa derimod takke den forste Taler Hr . ' Go l d s c h mi d t
for den Anledning, han har givet til at bringe Sagen ind paa
det simple Gebet, om Slesvig stal tvinges eller sporges. Men
det er netop i denne Sporgen, at Kunsten ligger. Regeringen
sporger den flesvigste Stænderforsamling, og venter et rent sles
vigsk Svar, men faaer den det? Ret! Den fetaer et flesvigholstenst Svar. Den flesvigste Repræsentation staaer ligeoverfor en stesvig-holftenst Commissarius, som, da en Slesviger for
langte at tale Danst, sagde nei! Havde han været en slesvigsk
Commissarius, havde han upaatvivlelig sagt: ja! Det er netop
Feilen. Regjeringen har dromt om et Slesvig, den drommer
endnu; den drommer ikke altid, men den drommer endnu, naar
den troer, at den kan sporge Slesvig, som den i saa lang Tid
har samlet under fælles Bestyrelse med Holsten og endnu for
faa Aar siden sammenkoblet dermed ved en fælles Regering, der
har sit Sæde netop i den samme By, hvor den flesvigste Stæn
derforsamling samles. Den flesvigste Stænderforsamling er saaledes flesvig-holftenst, og naar man sporger den, faaer man et
flesvig-holftenst Svar. Jeg kan tænke mig, at, naar jeg vat
der, vilde jeg selv være Slesvig-Holstener, saalangt er jeg fru
at fordomme disse, og jeg vilde forsvare mig ved at sige: „mi n
Regering har selv opfordret mig dertil." Men naar Regering en
ophævede de fælles Institutioner m. v., da vilde jeg vende mit
S ind; om jeg da i samme Oieblik blev Danst, det veed jeg sust
ikke, men jeg' blev idetmindste flesvigst. Forovrigt er det min
Mening, at,' selv om vi fik et beneg'tende Svar af Slesvigerne,
skulde Slesvig dog hore til Danmark, og deri vilde intet De
spoti være. Friheden er begrændset; var den ubegrændset, da
kunde vi faae saamange Stater som Provindser, ja saamo.nge
Stater som Individer. Consequensen af Magtesloshed er Anurchi,
det er derimod Lovlighed, at tvinge den Uberettigede og Gi.enstridige til at gjore sin Pligt. Jeg kræver ikkeKrig mod Slesvig,
men mod Opt or i Landet, og den Slesviger, der negter Kongen
af Danmark Huldstab og Troskab, erklærer jeg Krig, og jeg skulde
fole mig forpligtet og villig — naar jeg ikke stulde fornægte
min hele Charakter — til at folge Krigens Banner.
Da den bestemte Tid nu var forloden, hævede Præsidenten

Forsamlingen._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kjobenhavn. Trykt hos Lo u is K le in.
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