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J J e n  første og uafviseligste B etingelse, der m aa fy ldest- 
gjøres ved Ordningen af et M onarchies forskjelligartede 
F orhold, er sikkerligen de in ternationale Forholds G rund
læggelse p aa  en saadan M aade, a t M onarchiet s taaer 
frit og uafhæ ngigt overfor U dlandet. F ø rs t naar dette 
er iag ttaget, vil den indre Organism e kunne opnaae den 
Udvikling, som er nødvendig for a t heldbringende R esu l
ta te r  frem staae , for a t Befolkningens Tarv kan varetages 
og fremmes i alle R etninger ved F oranstaltn inger fra 
R egjeringsm agtens Side. B egrebet a f  et velordnet Mo
narchie involverer saaledes ubetinget dets Selvstændighed 
udadtil, dets frie Selvbestem m elsesret indadtil.

E n h v e r , der ved B ehandlingen af slige Forholds 
O rdning stille r sig paa  M o n a r c l i i e t s  S t a n d p u n k t ,  
synes mig m aa nødvendigvis fastholde denne O pfattelse 
og derfor ei blot afvise A lt, hvad der kommer i M odstrid 
med sam m e, men sæ rligt stræ be a t erhverve en saadan 
Basis for den Bygning, der skal opføres, a t det betegnede 
Hovedmaal naaes ; th i dette M aal er en absolut N ø d 
v e n d i g h e d ,  overfor hvilken enhver anden muligt t il
stedeværende m aa træ de i B aggrunden som underordnet.

D et danske M onarchies Selvstændighed og Uaf
hængighed er og m aa være det Hovedm aal, som uafbrudt 
bør holdes for Øie ved Istandbringelsen  af den Combi
nation , hvorved dets forskjellige B estanddeles Forhold, 
saavel til h inanden indbyrdes, som til Regjeringen, blev 
reguleret. Ingen anden H øihedsret kan  derved anerkjendes,
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ingen anden tør gjøre sig gjældende end den, som ud
øves af Hans Majestæt Kongen og hans Regjering. Men 
heri ligger implicite, a t den givne Forfatning, i Over
ensstemmelse med hvilken Hans Majestæt udfolder sin 
Magtfuldkommenhed, maa staae uantastet og ukrænket fra 
Udlandets Side, saa at dette ingen Indflydelse kan ud
øve derigjennem paa Monarchiets Anliggender, hvad enten 
en slig Paavirkning fra Udlandet tænkes udøvet directe 
eller i n d i r e c t e  d e r v e d ,  a t den kan opnaae at gjøre 
sig gjældende igjennem Landsdele, hvis Tilknytninger 
udadtil kunde begunstige Fremme af Ønsker og Begjæ- 
ringer, faretruende for Monarchiets Integritet.

Det er nu ifølge min Opfattelse af det tydske F or
bunds Natur og Væsen saa, a t Forbundet ikke er Andet 
end en temmelig løs Forbindelse af en Del ved deres 
respective Fyrster repræsenterede Lande uden a t der 
for disse existerer nogen t y d s k  S t a t s h ø i h e d ,  som 
de ere underlagte, og jeg samstemmer saaledes fuldeligen 
med hvad Grev Sponneck paa et Rigsdagsmøde i Januar 
1853 med stor Styrke udtalte , a t Holsten ikke staaer 
under nogen anden Statshøihed end den danske Stats. 
I den Omstændighed, a t Holsten og Lauenborg ere tydske 
Forbundslande kan jeg følgeligen, i Overensstemmelse 
med denne Opfattelse, ikke see Noget til Præjudice for, 
a t Hans M ajestæt Kongens Høihedsret og Magtfylde 
usvækket bevares og kommer til Udøvelse igjennem en 
under de behørige Hensyns og Formers Iagttagelse til— 
bleven Forfatning, omfattende samtlige hans Septer under
givne Statsdele, thi jeg formener, at Hans Majestæts 
Regjering, netop ved at støtte sig paa de for Forbundet 
gjældende Stipulationer, med Held vil kunne afvise en
hver fra Forbundsforsamlingens Side muligen forsøgt Ind
blanding i Monarchiets Anliggender; hertil udfordres kun 
a t man stringent fastholder det gode Fodfæste man har
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og ei selv godvilligen opgiver det. A ltsaa  med Hensyn 
til a t bevare Forfatningen ukræ nket overfor d i r e c t e  
Paavirkning udenfra seer jeg  under den givne Forudsæ t
ning ingen F a re ;  anderledes stiller sig derimod Sagen 
naar man tager i B etragtning, a t  en naturlig Tilbøielig- 
lied hos Befolkningen i de to paagjæ ldende tydske F o r
bundslande kunde bevirke, a t der ved B enyttelsen af den 
dem ifølge Fælledsforfatningen sikkrede M agt arbeidedes 
hen til a t gjøre tydske In teresser og tydsk Indflydelse 
gjældende i det danske M onarchie, m aaskee endog paa 
Bekostning a f  saadanne Foranstaltn inger og Institutioner, 
hvis usvækkede O pretholdelse og kraftige Udvikling netop 
ere væsentlige B etingelser for Sikkringen af M onarchiets 
Selvstændighed. Tanken om en saadan Stræ ben er ikke 
greben ud af L uften ; den har bl. A . et H oldepunkt i 
den af den sidste holstenske Stænderforsam ling tilsigtede 
betydelige Reduction af vor maritime Styrke.

D et P recaire , der saaledes unægteligen viser sig ved 
en samtlige L andsdele om fattende Forfatning vil imid
lertid  neppe kunne erholde nogen B etydning, saafrem t 
den Indflydelse, de respective Landsdele komme til a t 
udøve gjennem Forfatn ingen , er betinget a f og staaer i 
Forhold til deres F olketal og Bidrag til S tatsfornøden
hederne , th i de M onarchiets Uafhængighed eventuelt 
truende B estræ belser fra de tydske Hertugdøm m ers Side 
ville da møde en overveiende M odstand fra den store 
I)el af M onarcliiet, der, selv frit og uafhængigt, har den 
naturligste og stæ rkeste Opfordring til og Interesse a f 
a t sikkre det existerende S tatscom plex dets In tegritet. 
D et er saaledes ei blot Retfærdighed og Billighed, der 
ta le  for, a t det egentlige Kongeriges overveiende Ind
flydelse paa Fælledsanliggenderne gjennemføres, men yder
ligere selve H ensynet til den oven fremhævede første og 
uafviseligste Betingelse for M onarchiets E xistens. H er

1
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have vi et Hovedpunkt, der er af særlig Vægt over or 
Grev Sponnecks Yttring (Pag. 56), at han kun kan inl- 
rømme Sagens Betragtning fra Monarchiets Standpuikt 
Berettigelse. Netop ved a t stille sig paa dette Stand
punkt maa man komme til en Opfattelse stik modsat 
den, hvorfor Grev Sponneck fører Ordet, idet han, under
støttende det saa besynderlige, i sin Tendents sta:s- 
opløsende Forslag fra de holstenske Stænders Side til 
en Ordning af Monarchiets Forfatningsforhold, paa en 
ringeagtende Maade stræber a t nedværdige Kongerigets 
Betydning og reducere dets Magt og Indflydelse med 
Hensyn til Fælledsanliggenderne til den Brøkdel, som 
skulde gjælde for hvert, selv for det ubetydeligste af 
Hertugdømmerne!

A t Grev Sp ., uagtet han vælger det ene rigtige 
Standpunkt for Sagens Betragtning, dog er kommen til 
et saa mærkeligt R esultat; a t han i Stedet for ubetinget 
Afvisning af det foreliggende Forslag tvertimod anbefaler 
dets egentlige Kjerne som en brugelig Basis for Forfat
ningsværket, kan umuligt ligge deri, at han ei skolde 
erkjende det oven betegnede Hovedmaals Opnaaelse som 
en Nødvendighed, men maa formentligen søges i, a t han 
kun tillægger samme en relativ, ei den a b s o l u t e  Be
tydning, som jeg fastholder. For ham existerer nemlig 
en anden Nødvendighed — det er F r y g t e n s .

Grev Sp. frygter for, at man ved den ubetingede 
Forkastelse af Forslaget vil udsætte Riget for uberegne
lige Farer og Forstyrrelser, samt tilsidst for den Ydmy
gelse at see vor Forfatning bestemt af Europas S tor
magter! Det er denne Hensyntagen, som i væsentlig 
Grad har ledet ham til a t adoptere et Forslag, der, 
som han udtrykker sig, ikke skal bedømmes efter dets 
eget indre Værd, ei engang i Monarchiets Øine! Han 
rækker da Haanden til for at begave vor S tat med en
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Forfatning, som han selv maa erklære for maadelig og 
med Hensyn til hvilken man ei behøver a t være S ta ts
mand, men kun a t have en Smule sundt Omdømme samt 
vide lidt Besked i Historien, for a t erkjende dens fare
truende Betydning for Land og Rige. Her fremtræder 
en re t mærkelig Tilsyneladelse, idet Grev Sp., for a t 
befrie os fra en Del kun formodede Ulykker, hovedkulds 
vil styrte os ind i en chaotisk Tilstand, fuld af ubereg
nelige Farer og Forstyrrelser. Man kommer herved, 
synes mig, uvilkaarligen til a t tænke paa Historien om 
den Mand, der, dreven af en ubestemt Frygt for at blive 
skudt, besluttede at klare Sagen ved strax at tage sig 
selv af Dage paa anden Maade.

Det forbausende Resultat, hvortil Grev Sp. kommer 
under Paavirkning af den angivne af ham saa stærkt 
accentuerede Nødvendighed, gjør det ønskeligt at tage 
denne i nærmere Betragtning. Lad os da tænke os 
Situationen, under hvis Tilstedeværelse den skulde gjøre 
sig gjældende. Regjeringen forkaster altsaa ubetinget 
den holstenske Stænderforsamlings Forslag og dens Motiv 
dertil er simpelt det, at Forslaget er to talt ubrugeligt 
saavel hvad dets indre Værd angaaer som med Hensyn 
til a t det hviler paa et Grundlag aldeles afvigende fra 
det, der er givet ved de paagjældende Statsakter. A t 
Regjeringen er i sin gode R e t, naar den handler saa- 
ledes, indrømmer Grev Sp. tilfulde, hvorhos han paa den 
anden Side frakjender de liolsteenske Stænder Retten til at 
fordre »at det Forslag, som de saaledes have søgt at 
stø tte , af den kongelige Regjering skal antages;« men 
derefter bemærker han, a t der gjerne kan være en poli
tisk Nødvendighed for a t gaae ind paa det, og denne 
Nødvendighed maa da være a t søge i det Indtryk som 
Forslagets Forkastelse kan fremkalde paa Steder, »hvor 
dette Indtryk ikke kan være os ligegyldigt!«

1 *



Det er nu rigtignok kun en Hypothese, Grev Sp. 
her opstiller, men den kan jo gjerne blive til Virkelig
hed, og jeg skal betragte den som saadan. Her have 
vi da Faren for Øie og Regjeringen skal gaae den imøde. 
D et saa frygtede Indtryk viser sig levendegjort i Formen 
af en Depeche, hvori man fra det fremmede Sted søger 
a t bevæge vor Regjering til at vise sig imødekommende 
ved at gaae ind paa Stændernes Forslag. Grev Sp. 
mener maaskee, a t en slig Depeche kan være saa kathe- 
gorisk affattet, a t Regjeringen vil lade sig intimidere 
deraf, og tage den stillede Opfordring til Følge; men 
skeer dette , hvilken anden Fare have vi da, end netop 
den, som Grev Sp. a priori vil lade indtræde — Erliol- 
delsen af den saa forkastelige, uholdbare Forfatning — 
og hvad Ydmygelsen angaaer, da skal jeg spørge, om 
den er mindre ved at bøie sig ubetinget under Frygten 
for hvad der k a n  skee, som Grev Sp. foreslaaer, end 
afvente Virkeligheden og først da gjøre det, naar 
Faren viser sig uundgaaelig, som her er supponeret. 
Jeg maa bede om Tilgivelse for denne momentant for
nødne Supposition; thi selv fremsat saaledes indeholder 
den udtrykte Tanke næsten en Fornærmelse imod Mon- 
archiets Regjering; denne maa og vil naturligvis besvare 
den antydede eventuelle Opfordring med en Henviisning 
til sin gode Ret, som Grev Sp. jo selv maa anerkjende 
og til Umuligheden af Forslagets Realisation. Hvor ere 
nu de uberegnelige F arer og Forstyrrelser? Vi blive 
høist henviste til en ny Notevexling, indtil vi erholde den 
endelige Ordning, der i hvert Fald ikke kan blive siettere 
end den os nu foreslaaede og have imidlertid det sted
findende Provisorium, hvorom jeg senere skal yttre mig.

Saaledes maa Sagens Gang blive under Forudsæt
ning af normale Tilstande i de europæiske statsretlige 
Forhold, under hvis Indflydelse Iagttagelsen af de Hen-



9

syn, som de paagjældende P arter skylde hinanden, maa 
fastholdes som Regel. Denne Betragtningsmaade af Til
standen ved Førelsen af de qu. diplomatiske Forhand
linger forekommer det mig, man ene med Berettigelse 
tør fastholde; men Grev Sp. gaaer formentligen ud fra 
en anden Opfattelse. Hans stærke Udtryk lede nemlig 
til den Antagelse, a t den fremmede Magt vil tilsidesætte 
slige Hensyn, at den i sit Sprog vil fremtræde truende, 
befalende, som om kun den havde a t bestemme Af- 
gjørelsen og a t det da blev vor P lig t, vor Skyldighed, 
blindt a t adlyde. Men opstilles denne Antagelse som 
Factum , da ophører hver Betingelse for gjensidig Over
enskomst ved Underhandling, thi vi staae da overfor 
den raae, brutale Magt og Hensynsløsheden fra dens Side 
maa fremkalde en tilsvarende fra vor. Yi have da kun 
a t mindes, at vi staae som et frit og uafhængigt Folk, 
a t vort Monarchi indtager en selvstændig Stilling i det 
europæiske Statssamfund, som skal og maa respecteres, 
og vor Handlemaade kan da kun være een — Udvikling 
af den mest energiske Modstand, paa det a t vi ei skulle 
synke ned til at blive en V asalstat. Hvad der under 
saadanne Omstændigheder vil komme, ligger i Guds 
Haand og — i vor egen. Med vor Stats ringe Ud
strækning for Øie, overskatter jeg ikke vore Kræfter, 
men i Besiddelse af lidt Kjendskab til vor Forsvars
evne undervurderer jeg dem sandeligen ei heller. Vort 
Lands eiendommelige Beskaffenhed, dets gode Ressour
cer i Forbindelse med vor Armees Kampdygtighed ere 
de Factorer, der give det en ikke ringe Grad af 
K raft og Modstandsevne; fordres Beviset for denne 
Sætnings Gyldighed, da have vi det i vor nærmest lig
gende Fortid, dengang, da det aabenbare Oprør udbrød, 
antog faretruende Dimensioner ved mægtig Understøt
telse fra de tydske S tater og Hans Majestæt kun havde
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Kongerigets Befolkning og dets Ressourcer a t stole paa. 
A lt syntes da at gaae os imod. Efter blodige Kampe 
imod Overmagten maatte vor lille Hærstyrke trække sig 
tilbage, tilsyneladende opgivende Forsvaret, men saaledes 
var det ikke; vort Lands eiendommelige Form og Grup
pering kom os mægtigt til H jælp; den smalle, lang
strakte Halvø med Øerne ved dens Østkyst tilstedede 
en Anvendelse af vore K ræfter, som mangfoldiggjorde 
vor Modstandsevne. Efterhaanden som den stærke Fjende 
trængte frem ad Halvøen maatte ban svække sig ved 
Detacheringen imod Øerne, for at sikkre sig imod den 
P art a f vor Armee, som herfra truede ham, og det blev 
saaledes muligt i vort 2det Felttog med en kun ringe 
Styrke Skridt for Skridt at dække en stor P art af 
Hovedprovindsen Jylland. Hvo mindes ikke General 
Ryes Tilbagetog, hvorledes han ved Anvendelse af de 
faa Kræfter, han havde til Raadighed, ved Understøt
telse af den patriotiske Befolkning, der sendte h am  alle 
Efterretninger og Fjenden ingen, kort sagt ved Benyt
telse af alle de Midler som gaves ved Landets Res
sourcer og hans svage Corps’s Anstrængelser, iværksatte 
sin R etraite under Udførelsen af mindre Streiftog, dæk
kende mangt e t, oftere langveis, fraliggende Punkt og 
saaledes indskrænkede Fjendens Udbredelse i Provind
sen? — hvo mindes ikke da han med Størsteparten af 
sit Corps pludseligen droges til Fyen og en antagelig 
Styrke ved vor Marines Medvirkning i kort Tid samledes 
her, hvorfra den brød frem, i faa Timer sprængte Insur- 
genthæren foran Fredericia og gjorde et umaadeligt 
Bytte? — Saaledes var vor Virken og dens Resultater 
imedens vi stode overfor Overmagten. Da Preussen og 
de tydske S ta ter, tildels nødtvungne ved vor Sømagts 
Blokade, havde sluttet Fred med os, aabnedes vort 
sidste Felttog imod Insurgenthæren alene, der imidlertid
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ved Udlandets Understøttelse var bleven velorganiseret, 
karapdygtig og i numerisk Styrke vor Ligemand. I Slaget 
ved Isted  tilbageerobrede vore Yaaben Hans Majestæts 
gamle Kronland Slesvig og dets Besiddelse blev hævdet 
ved hæderlig Kamp i de til Dannevirke-Positionen hørende 
Fløistillinger.

D et er med specielt Overlæg jeg i disse korte Træk 
har skizzeret Udviklingen af vor Modstand og Kamp i 
den sidste for os under saa farlige Auspicier begyndte 
Krig, thi det er godt a t holde for Øie, hvad vi formaae 
under Omstændigheder da vi, næst Guds Bistand, kun 
have vore egne Kræfter at forlade os paa; det er godt 
at fremhæve disse Kjendsgjerninger netop nu, da en af 
vore forhenværende Ministre fremtræder og anbefaler os 
et for vor Statsordning forkasteligt Grundlag til Antagelse 
med den Tilføielse, a t vi ved dets Afvisning ville være 
hjælpeløst fortabte! Nei, Hr. Greve, saaledes bliver det 
ikke, thi vi hverken ville eller kunne glemme det Vidnes
byrd vi i vort sidste Decenniums Historie have sat os 
selv, og D e kan ikke tilintetgjøre den opløftende Følelse, 
som deraf fremgaaer for os og besjæler os i vort Liv 
som Folk — en Følelse, der giver den rette Selvtillid 
og dermed forbundne Bevidsthed 0111 eget Værd, uden 
hvilken intet Individ, intet Statssamfund i Længden 
kan existere. S e e , det er denne Selvfølelse, der 
foranlediger a t v i , langtfra at bøie Hovedet for en 
truende Paavirkning udenfra, tvertimod ville hæve det 
med freidigt Mod og afgjort forlange Monarchiets Ret 
til a t bestemme hvilken Forfatning det skal have, an- 
erkjendt i fuldeste M aal; det er den, som vil bringe os 
til at foretrække en Kamp paa Liv og Død fremfor feig 
Opgivelse af Hovedbetingelsen for vor Stats Selvstæn
dighed. Skulde muligen, under Indtrædelsen af sidst
nævnte Eventualitet, den imod os udviklede Magt blive
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saa betydelig, a t selv den m est energiske M odstand fra 
vor Side In te t form aaede til vor Redning, da — men 
ogsaa først da — kan der være Tale om Tilstedeværelsen 
af den je rnhaarde N ødvendighed, som bringer os til a t 
bukke under og til a t  finde os i, a t vor Forfatning m aa- 
skee bestem m es af E uropas S torm agter; men under saa- 
danne Forhold, i hvilke vi bevare vor Æ re uplettet, b o rt
falder den Ydmygelse for o s , som Grev Sp. saa stæ rk t 
betoner og den O m stæ ndighed, a t vi kun ere bievne 
bøiede ved A nvendelsen a f  en uimodstaaelig physisk 
M agt, bliver vor F re lse , th i vi sæ ttes da i S tand til a t 
nedlægge en høitidelig P ro te s t imod Gyldigheden af den os 
ved Vold paatvungne Forfatning sam t sikkre os derved 
M idlet til, naar gunstig Ledighed i Tidernes Løb m aatte  
ind træ de, a t bryde det os saaledes paalagte A ag og 
ordne Sagerne, som vi ville have det. Dog, til en slig 
Y derlighed for os vil det under den givne Forudsæ tning 
ikke kunne kom m e; alene vor energiske, bestem te O p
træ den imod Hensynsløshed og V ilkaarlighed vil forskaffe 
os Sym pathier der, hvor de for Tiden ei m aatte være t i l 
stede; den vil sikkerligen udvikle dem til U nderstøttelse for 
vor Sag paa de S teder, hvor de a lt findes, og Forholdene 
kunne da le t antage saa  storartede Dimensioner i vor F a -  
veur, a t vi seirrigt gaae ud af den farlige Conflict; — men 
jeg  skal ei videre dvæle herved; det er blot i Forbigaaende 
jeg  releverer denne gunstige Chances Indtræ den, th i m it 
Ilovedm aal er kun a t gjøre gjældende den overordentlige 
Betydning som en bestem t Fastholden ved vor S e lv 
bestem m elsesret har og m aa have for os, sam t a t hentyde 
til den H jælp og B istand vi have i os selv. Den lanigt 
overveiende Del a f M onarchiets Befolkning, den, tfor 
hvilken Bevarelsen a f  vor S ta ts  Uafhængighed overtfor 
U dlandets Bud eller Paavirkning er en L ivsopgave, vil 
kräftigst stø tte  en R egjering, der med ubøielig Conseqvents
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stiller sig paa det her betegnede Standpunkt, og hvad vor 
Forsvarsm agt angaaer, da vil intet Offer, intet Savn være 
for tungt for den at bære, hvis den kaldes til a t virke 
for Bevarelsen af vort Monarchies Selvstændighed. Ja , 
mine Kammerater i Armeen, I ,  hvis Bedrifter udgjore 
den K rigshistorie, der er vort gamle Riges Stolthed, I, 
for hvem Navnene B au, Slesvig, Dybbøl, Fredericia, 
Is ted , Midsund, Frederiksstad . . . .  have en dyb og 
hellig Klang, I, og hele den yngre Slægt der med Eder 
henhører under vore Faner, ville i fuldt Maal fyldestgjøre 
de Forventninger, hvormed man seer hen til Eder, hvis 
E ders Virken skulde paakaldes til Haandhævelse af vore 
dyrebareste Interesser! Intetsteds kan Tanken om en 
villieløs Opgivelse af vor ubestridelige R et som selv
stændigt Folk fremkalde større Indignation end hos de 
til Armeen og Marinen henhørende Individer, thi Be
grebet Feighed kjende vi ikke og ville ikke kjende det, 
hvor stærkt end Nødvendigheden af a t vi bringe samme 
til Anvendelse for deri a t søge vor S tats Frelse maatte 
blive udviklet for os! — Hvad Fremtiden bærer i sit 
Skjød kunne vi ei udgranske; vi kunne kun slutte efter 
Sandsynligheder, støttede paa Historiens Lærdomme og 
en af de betydningsfuldeste blandt disse er d en : Opgiv 
ei Dig selv, thi i Opgivelsen ligger Fortabelse. Sand
heden heri er den ledende Stjerne, vi strængt maae holde 
for Øie under vor nuværende Situation og Lærdommen 
selv maa fremtræde bestemt udpræget i vor Handle- 
maade. Skeer dette, da kunne vi roligt og fast gaae vor 
Fremtid imøde, thi hvilke materielle Ulykker, der end 
m aatte ramme os — det aandelige Klenodie: A g t e l s e n  
f o r  os s e l v  bevare vi da ukrænket og dermed Livs- 
principet for vor Tilværelse; men fortabt er den Stat, 
der af Frygt for slige Ulykker fornedrer sig selv og fri
villigt bringer det tungeste af alle Offre. Den giver sig
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selv derved Dødsstødet, som medfører dens Undergang, 
efterat den, maaskee for en stakket Tid, har fristet et 
uværdigt, hensygnende Liv.

A t dvæle ved Betragtninger over de af Grev fep. 
releverede »hensigtsmæssige Modificationem i det hol
stenske Forfatningsforslag, hvorved dets Grundtanke 
skulde bibeholdes, kan ikke være min Agt, thi det er 
netop denne G rundtanke, der er totalt forkastelig og 
dette Emne er tilmed fuldkommen udtømmende blevet 
behandlet fra mangfoldige forskjellige Sider, navnlig af 
Conferentsraad Madvig, for hvis Indlæg i Sagen og der
ved givne grundige Belysning af Forslagets Forkerthed 
og Ubrugbarhed, en varm Følelse herved yttrer sig i Be
vidnelsen af den erkjendtligste Tak. Selv Talsmanden 
for Forslagets Revision maa jo erkjende, a t til Trods 
for den Umage han anvender paa at forbedre det, vil 
det »unegtelig dog være tungt i sin Udførelse og for
bundet med ikke faa Ulemper«. Denne Yttring har sin 
Betydning! Dødsdommen over Forslaget er fældet; det 
k a n  i k k e  benyttes.

Men kan Forslaget saaledes ikke komme i Be
tragtning ifølge dets eget V æ rd, og maa det erkjendes, 
hvad jeg i det Foregaaende har sat mig som Opgave 
at paavise, a t Beskaffenheden af den N ø d v e n d i g h e d ,  
Grev Sp. stærkt paaberaaber sig ved dets Anbefaling 
er en saadan, at ingen Regjering, for livem Æ rens Love 
have Vægt, nogensinde kan tillægge den Gyldighed — 
da maa R esultatet blive Fortlagets c o m p l e t t e  F o r 
k a s t e l s e .

Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg ere i Over
ensstemmelse med deres eget og den tydske Forbunds
forsamlings Ønske midlertidigt udtraadte af den consti-
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tutionelle Forbindelse med Monarchiets øvrige Lands
dele. Regjeringen har, ved at foranstalte dette , vist 
sig imødekommende i en overordentlig Grad. Fortolk
ningen af en enkelt Paragraph i Fælledsforfatningsloven 
— hvorfor Regjeringen er ansvarlig — indskrænkede den 
6te Novbr. f. A Rigsraadets Competence til Danmark og 
Slesvig, idet Absolutisme inførtes for de tydske Hertug
dømmers Vedkommende. Meget blev ved denne Foran
staltning bragt som Offer, thi det var jo rigtigt, a t indtil 
videre Udøvelsen af Regjeringsmagten i Monarcliiet saa- 
vidt muligt hvilede eller indskrænkedes til et Minimum, 
ikke fordi man var nødsaget dertil, men af et naturligt 
og ridderligt Hensyn til de paagjældende Hertugdømmer. 
D et var nu a t vente, a t Forsamlingen i Itzehoe i Be
tragtning af samtlige tilstedeværende Omstændigheder, 
der gjorde en snarlig definitiv Ordning sært ønskelig, 
havde løst sin Opgave paa en cavallermæssig Maade, 
støttende sig paa de givne Forhold, men hvorledes var 
Resultatet? En Betænkning med et Forslag fremstod, 
der fra Ende til anden ikke er Andet end en Demon
stration af stærkeste A rt imod Monarcliiet og dets Regje- 
ring; det var — for omtrentlig men i en anden Betyd
ning a t bruge Grev Sponneks Y ttring Pag. 57 — et 
R esultat, der viste sig i Gjerningen lige med en fuld
stændig Forkastelse af A l t  hvad der fra Regjerningens 
Side var Forsamlingen forelagt. Selv den største Imøde
komme har saaledes vist sig uden al Betydning for de 
liolsteenske Repræsentanter og det Indtryk, som deres 
hensynsløse Optræden fremkalder paa de Steder, hvor 
man vil have et Monarchi, hvis Tyngdepunkt ligger i 
Hans Majestæts Residents og ikke i Frankfurt, maa i 
Gjerning fremtræde saaledes, at det ikke kan være dem 
ligegyldigt. Hovedcomplexet af Monarchiet skal ikke 
være en Boldt for de fra Itzehoe udgaaende, Statens
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Existents truende Bestræbelser og det er da en saavel 
naturlig, som begrundet R e t, naar det forlanger, at de 
dets Udvikling hæmmende Baand blive løste. Det oven- 
fremhævede, hidtil iagttagne Billighedshensyn er forskjert- 
set og det er nu paa Tide, a t den ved Begivenhedernes Gang 
fremkaldte factiske Tilstand fremtræder i sin fulde Gyldig
hed derved, a t Regjeringsmagten kommer til Udøvelse i 
hele sin Fylde under constitutionelle Former for Danmarks 
og Slesvigs, under absolutistiske for Holstens og Lauen- 
borgs Vedkommende.

Til Gjennemførelse af denne Handling behøves kun 
en Smule moralsk Mod, kun meget lidt, thi der er san- 
deligen In tet a t befrygte. Regjeringen har opfyldt hvad 
der ifølge dens Indrømmelse til det tydske Forbund paa
hvilede den, a t give de holstenske Stænder Ledighed 
til at udtale sig over Forfatningssagen. Saa langt og 
ikke videre gaaer dens Indrømmelse; efter a t Stænderne 
have y ttre t sig, har den Magtfuldkommenhed til at tage 
deres R aad tilfølge eller ikke. Denne strænge juridiske 
R et vilde neppe blive bragt til Anvendelse i Disfaveur 
af Stændernes Udtalelser, saafremt det paa nogen Maade 
var gjørligt a t bringe den leverede Betænkning i Sam
klang med det historisk Givne; men efter hvad der 
foreligger hører saadant til Umulighederne. Regjeringen 
har altsaa i den paagjældende Henseende en ei blot 
juridisk, men ogsaa en moralsk Berettigelse til at handle 
alene efter sin frie Villie og der kunde saaledes neppe 
være Noget til Hinder for at den a tter bragte den 
existerende Fælledsforfatningslov til Gyldighed for det 
samlede Monarchi, hvis den vilde oversee den af det 
tydske Forbund uden nogensomhelst nærmere Paapegning 
eller Begrundelse formulerede Clausul, a t samme ikke 
anseer den paagjældende Forfatningslov for fuldstændigt 
forenelig med Forbundsrettens Grundsætninger. — Som
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det her antages viser Regjeringen imidlertid — i hvert Fald 
foreløbigt — a t den vil lægge nogen Vægt paa denne 
Yttring og den bringer da ei Monarchiets Forfatnings
forhold til definitiv Afslutning, hvorved alt Hensyn er 
taget til Forbundet; men i hvilken Udstrækning R e
gjeringen vil udøve sin Myndighed paa Basis af den be- 
staaende midlertidige Tilstand er Noget Forbundet aldeles 
uvedkommende, samme savner Skygge af R e t  til at 
blande sig deri. I Erkjendelse heraf og for at søge at 
sikkre sig imod de Følger som den indtagne Holdning 
kunde berede den, har den holstenske Stænderforsamling 
særligt stillet Andragende om, a t der under Provisoriet 
ikke m aatte udgaae nogen, Fælledsanliggenderne betræf
fende og H olsten vedkommende, Lov uden a t Samtykke 
dertil var indhentet hos Stænderforsamlingen, hvorfor 
fornøden Competence i saa Henseende begjæres F or
samlingen givet. H erpaa vilde det imidlertid være for
kasteligt a t indlade sig; man vilde ved at indrømme 
saadant gjøre et Brud paa den bestaaende, ved en 
historisk Udvikling givne midlertidige Forfatningstilstand, 
der netop paa Grund af, a t den er interimistisk maatte 
søges bevaret uforandret som den foreligger; men hvad 
der væsentligst stiller sig derimod er dels a t S ta ts
styrelsen i Mellemtiden vilde blive yderligere compli- 
ceret, dels og særligt, a t man vilde berede sig store 
Vanskeligheder naar den endelige Ordning forestod, thi 
blev en slig besluttende Myndighed nu tillagt Forsam
lingen, vilde den sandeligen ei undlade a t gjøre Brug af 
samme for da a t documentere, a t dens Villie skulde 
være Lov og, understøttet fra Frankfurt, kunde en slig 
Paastand medføre en faretruende Conflict. Erfaringen 
leder til denne Opfattelse, thi af den foreliggende Be
tænkning fra Stænderforsamlingen sees tilfu lde, hvor 
langt den kan være tilsinds a t gaae udenfor de dens
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Omraade satte G rændser, saaledes t. Ex. idet Forsam 
lingen u d e n  heldigvis at være i Besiddelse af en Com
petence som den ovenbetegnede, desuagtet ved spidsfindige 
Deductioner gjør en saadan gjældende og derved kommer 
til den fripostige Y ttring, at nægte s i t  S a m t y k k e  til 
Udgivelsen af Forfatningsloven af 2den October 1855!

Fastholdelsen af den existerende provisoriske F o r
fatningstilstand i dens fuldkomne Renhed maa jeg saa
ledes ansee for den sikkreste og hensigtsmæssigste Basis 
for vort Monarchies Styrelse indtil vi erholde en definitiv 
Ordning af vore Forfatningsforhold. Hvorledes denne vil 
blive maa Fremtiden vise, kun med Hensyn til Fremgangs- 
maaden ved dens Fastsæ ttelse skal jeg tillade mig at 
yttre en Formening. D et tydske Forbund har ingen
somhelst Berettigelse til a t indblande sig i den Ordning, 
som finder Sted af de respective Forbundslandes F or
fatninger; først naar de existere, kan den gjøre sine 
Bemærkninger ved dem. A t indlade sig i Underhand
linger med Forbundet for at fastsætte vort Forfatnings
værk i Anledning af dets Gyldighed for Holsten og 
Lauenborg vilde saaledes være en uforsvarlig Prisgivelse 
af Hs. Majestæt Kongens souveraine Rettigheder og kan 
følgeligen ikke skee. Anderledes stiller sig derimod 
Sagen naar der kun forespørges i Frankfurt om hvad 
Forbundet mener med den almindelige Bemærkning be
træffende den nuværende Fælledsforfatnings Uoverens
stemmelse med Forbundsretten, ogen saadan Forespørgsel 
er af iøinefaldende Grunde hensigtsmæssig. Besvares 
denne Forespørgsel fyldestgjørende, da kan der muligen 
tages Hensyn til de paapegede Punkter ved Udkastet 
til en ny Forfatningslov for Monarchiet eller ved en 
Modification af den existerende, der kan træde i Kraft 
efter paa behørig Maade at være bleven forelagt R igs- 
raadet, den holstenske Stænderforsamling og den lauen-
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borgske Landdag. Bliver Svaret derimod ei tilfreds
stillende, seer Forbundsforsamlingen sig ikke i Stand til 
bestem t at angive Differentserne, da har vor Regjering 
saa meget friere Hænder, og den efter de tilbørlige For
mers Iagttagelse tilblevne Forfatning har Forbundet a priori 
fraskrevet sig Competence til at kunne underkjende. Modi- 
ficationer af det her Anførte ere mulige, men saaledes 
omtrent maa man formentligen tænke sig Sagens Gang.

Som Hovedbetingelser, der nødvendigvis maatte fyl— 
destgjøres ved Affattelsen af en slig Forfatningslov, maa 
jeg fremhæve de i Begyndelsen af denne Afhandling an
tydede, nemlig Monarchiets Selvstændighed og Bestem
melsen af R epræsentantantallet for Landsdelene efter 
deres resp. Folkemængde, idet jeg selvfølgeligt tænker 
mig en constitutionel Statsform. Paa denne Basis maatte 
Forfatningen blive til og jeg anseer Sagen for gjennem- 
førlig. Mulighedernes Gebet er imidlertid stort og V an
skeligheder kunde m a a s k e e  paa en eller anden Maade 
— t. Ex. vedrørende Forbundsforpligtelserne — vise sig 
med Hensyn til de tydske Hertugdømmers Indordning i 
den Forfatningslov, man maatte attraae gjennemført som 
Monarchiets Interesser mest betryggende. A t saadan 
Omstændighed i fjerneste Maade skulde kunne bevirke 
nogen Forandring i det angivne Grundlag maa ikke kunne 
tænkes og Motiveringen heraf ligger i mit Ovenudviklede; 
skulde da de antydede Vanskeligheder vise sig at være 
af den A rt, a t man ikke godt kunde bringe dem til at 
forsvinde, da m aatte heraf fremgaae som Nødvendighed 
en til Øiemedet svarende Organisation, der navnligen 
medførte de tydske og ikke tydske Landsdeles gjensidige 
Stilling til hinanden i et saadant Forhold at de, først
nævnte paahvilende, Forbundsforpligtelser fuldstændigt 
respecteredes og af dem alene kunde fyldestgjøres, hvor
ved selvfølgeligt Muligheden af at Monarchiet i dets
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Helhed blev delagtigt i disse Forpligtelser, to talt blev 
af'skaaren.

Der er saaledes en vid Mark aaben for Handle- 
maaden under de forskjellige maaskee vanskelige Even
tualiteter, der kunne indtræde; men Vanskeligheder ere 
langtfra Umuligheder og kunne, som Enhver af os sikker- 
ligen i sit Liv har erfaret, overvindes eller gaaes afVeien 
paa en saadan Maade, a t et tilfredsstillende Maal for vor 
Stræben dog naaes, naar vi kun med Besindighed, med 
en fast og rolig Haand gribe Sagen an, stedse med 
Hovedbetingelsen for Øie, uden at lade os skræmme af 
Trudsler eller lokke af fristende Raad til a t betræde 
Afveie. Trudslen er ikke saa vanskelig a t modstaae, 
thi det er en naturlig Indskydelse, jeg kunde sige, et 
Instinct, der gjør Nakken stiv og uvilkaarligt bringer os 
til a t knytte vor Ilaand til Modværge, naar Nogen frem
træder med sin opløftet imod os; noget mere utilfreds
stillende er derimod Situationen, naar vi staae overfor 
en Del Venner, der af forskjellige Grunde tilraade os en 
Handlemaade, som vi maae erkjende ikke at være stem
mende med de Interesser vi forfølge. Under saadanne 
Omstændigheder have vi det moralske Mod ret behov, 
thi man vil jo gjerne behage dem, til hvilke man staaer 
i venskabeligt Forhold, og er det tilmed ønskeligt, at 
sikkre sig deres Bistand, da kan Frygten for at forskjertse 
den ved ei a t gaae ind paa hvad de foreslaae, let bringe 
os til , om end med Modstræben i vort Indre, a t give 
efter og betræde en Vei, vi ikke vilde gaae. Derfor er 
det saa absolut fornødent under vanskelige Forhold selv 
klart at gjøre sig Rede og Rigtighed for hvad man vil 
opnaae og da stringent forfølge Maalet indtil det naaes; 
en saadan Færd medfører, a t vi kunne staae faste imod 
Fristelserne og idet man uvilkaarligen respecterer den, 
der med sindigt Overlæg forener Fasthed og Bestemthed
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i Villie, vil under Iagttagelsen af en saadan Holdning et Af
slag til vore Yenner i S tedet for a t berøve os deres Under
støttelse tvertimod erhverve os den i forøget G rad, thi 
Agtelsen man indgyder er Betingelsen, er det faste Grund
lag for det Yenskab, hvis Yedvaren man vil sikkre sig. 
Disse almindelige Sætninger ere af lige Gyldighed hvad 
enten Forholdene ere mindre eller større og deres Anven
delse er betydningsfuld saavel i Individernes som i Folkenes 
L iv ; navnligen synes mig, at Hovedmaximen for en R e- 
gjering, der har en sto rarte t, noget indviklet Opgave 
a t løse maa være den, ei blot i r e t t e  T i d  a t  l a d e  e t  
v æ g t f u l d t  N e i  l y d e  o v e r f o r  d e n s  M o d s t a n d e r e ,  
m e n  a t  u d t a l e  d e t t e  N e i ,  om e n d  ei  m e d  s a m m e  
B e t o n i n g ,  dog  l i g e  s a a  b e s t e m t  o v e r f o r  de v e n 
s k a b e l i g e  M a g t e r ,  h v i s  R a a d ,  t. Ex. om Eftergiven
hed i et givet Moment, i k k e  k u n d e  t a g e s  t i l  F ø l g e  
u d e n  A f v i g e l s e  f r a  d e n  B a n e ,  h v i s  B e t r æ d e l s e  
m a n  m a a  f a s  t h o l d e  f o r  a t  n a a e  d e t  t i l s i g t e d e  
Ma a l .  En S tats Styrke ligger ikke ubetinget i dens 
Størrelse og Ressourcer, men for en væsentlig Del i den 
Karakterens Magt, som fremtræder og giver sig tilkjende 
igjennem dens Regjerings Holdning. Udgaaet herfra have 
selv smaa S tater værdigt gjennemført, hvad de havde fore
sat sig a t naae, til Trods for mægtige Hindringer; Historien 
— lige fra den ældste til den nyeste Tid — bringer Vidnes
byrd, som godtgjøre Rigtigheden af hvad her er yttret.

Det er en i Overensstemmelse med det Nysudviklede 
fastholdt Tanke jeg forudsætter hos den Regjering, der, 
støttende sig paa det existerende Provisorium, skulde 
opnaae en tilfredsstillende Løsning af Forfatningsspørgs- 
maalet. Hvad selve dette Provisorium angaaer, da har 
den i samme liggende midlertidige Forfatningstilstand 
den væsentlige Fordel, a t den er ligefrem given, og hvor
ledes dens Benyttelse tilsteder en Løsning af Opgaven

2
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i forskjeilig Retning har jeg i det Foregaaende stræbt 
a t paavise. Idet den medfører, at vi kunne gjøre Front 
til hvilkensomhelst Side, eftersom den ene eller anden 
definitive Ordning af Monarchiets Forfatningsforhold 
m aatte vise sig ønskelig, afgiver den sikkerligen den 
gunstigste Stilling for vor Regjering — dog ei blot i 
denne enkelte Retning, thi dens Fastholden er yderligere 
bleven motiveret ved det H ensyn, som m aatte tages til 
a t fremme Regjeringsmyndighedens Udøvelse i Monarchiet 
indtil en definitiv Regulering af Forholdene indtræder. 
I  den tilstedeværende Forfatningstilstand ligger en ju ri
disk Berettigelse for vor Regjering til , efter at have 
forelagt det bestaaende Rigsraad de Lovudkast, den 
ønsker fremmede og erholdt sammes Sanction, da at 
gjøre de saaledes vedtagne Love gyldige for hele Mo
narchiet. Det vil komme an paa Regjeringen i hvilken 
Udstrækning den vil gjøre Brug af denne sin R et, men 
dens Udøvelse — om end maaskee i en noget ind
skrænket Grad — er af største Vigtighed, saavel i A l
mindelighed som specielt med Hensyn til Hertugdømmet 
Holsten.

Som tidligere bemærket kan der ikke være Tale 
om, at det Billighedshensyn, som en Tidlang gjorde sig 
gjældende for en Suspension af Lovgivningsmagten, nu 
længere skulde respecteres efter a t den holstenske 
Stænderforsamling ved dens tidtom talte Betænkning har 
tilkastet Monarchiet Feidehandsken. Følgerne af denne 
dets Repræsentanters Handlemaade maa Hertugdømmet 
bæ re, og det maa saaledes finde sig i indtil videre at 
være udelukket fra Delagtighed i Monarchiets Lovgivnings
m agt, hvilket jo tilmed er en ligefrem Conseqvents af 
den exceptionelle Stilling det har opnaaet ved særlige 
Bestræbelser fra Forbundets Side. Denne Tilstand, 
gjennemført med ubøielig Fasthed fra vor Regjerings
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Side, maa efter kortere eller længere Tid bevirke et 
Omslag i Stemningen i Holsten og upaatvivleligen for
anledige, a t man bliver tilbøielig til gjerne at modtage 
en Afgjørelsesm aade, hvorved Hertugdømmet e n t e n  
indtræder i Monarchiets Complex med den Magtfylde, 
som tilkommer det ifølge dets relative Parite t overfor 
de øvrige Landsdele, e l l e r  erholder en mere selvstændig 
Stilling, saa a t d e t, i Besiddelse af en vis Uafhængig
hed, selv kunde varetage samtlige sine Rettigheder og 
Forpligtelser. D et er ønskeligt, a t Erkjendelsen af hvor 
meget de veie i Monarchiets Yægtskaal k lart fremgaaer 
for Holstenerne, og de ville komme dertil, naar der kun 
med rolig Bestem thed, med Alvor og K raft fra Regje- 
ringens Side, gjøres den Indflydelse gjældende, hvortil 
Regjeringen har Magten, naar den kun vil benytte den.

Som Stabschef ved Generalcommandoen i Holsten 
og Lauenborg har jeg tilbragt 5 A ar paa forskjellige 
Steder i disse Hertugdømmer, specielt i K iel, og min 
Stilling har bragt mig en Del i Berøring med Befolk
ningen. Det Indtryk, som min Opfattelse af Forholdene 
dersteds har fremkaldt hos mig er de t, a t intetsteds er 
det mere nødvendigt end overfor Holstenerne strængt at 
fastholde Lovens Bud og bringe samme til Udøvelse med 
yderste Stringents. Skeer dette , da bøies Modstanden 
le t; men vaager man ei nøiagtigt over det Befaledes 
Haandhævelse, stræber man ved Modificationer at lempe 
Lovens Tilfølgetagen efter forskjellige Ønsker, for paa 
denne Maade a t prøve paa a t undgaae M odstanden, da 
bliver saadant opfattet som Svaghed og ingen Regjering 
er mulig. Saaledes som jeg overalt, hvor jeg der har 
havt Ledighed til at virke i mit tjenstlige Kald udenfor 
de rent militaire Anliggenders Omraade, har stræbt 
efter ringe Evne og Indflydelse a t bringe en paa den 
nysangivne Opfattelse baseret Ilandlemaade til Gyldig-
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hed, enten directe gjennem Militairmagten eller indirecte 
ved Conferencer med civile Embedsmænd — saaledes 
taler jeg  her for en villiefast Optræden fra Regjerin- 
gens Side i dens hele Forhold til Holstens Embeds
stand og Befolkning. Idet jeg udtaler dette, finder jeg 
mig foranlediget til a t fremhæve, a t A arsagen, hvorfor 
en slig Holdning viser sig nødvendig, efter min An
skuelse er den, at Holstenerne ere et dygtigt og kraftigt 
Folk , der, netop fordi de føle sig som saadant, gjerne 
og villigt respectere den Energie, der udfoldes imod 
dem, men paa den anden Side, paa Grund af denne 
deres K arakter, tage Luren fra den, der viser Svaghed 
eller Forsagthed i sit Forhold til dem. Det er disse 
karakteristiske Egenskaber hos H olstenerne, der uvil- 
kaarligt have bevirket, a t jeg er kommen til at 
holde af dem, og den Anerkjendelse jeg yder deres 
Værd kan ikke være uden Indflydelse paa min B etragt- 
ningsmaade i Forfatningssagen; den medfører Ønsket 
om, a t Holstens Stilling ved den definitive Statsforfat
nings Gjennemførelse maa blive en saadan, som er be
tegnet ved det førstnævnte af de 2 ovenangivne A lter
nativer. Men Frem sættelsen af dette Ønske skeer ikke 
uden Betingelser. Erfaringen læ rer, a t man maa være 
meget varsom med Hensyn til det tydske Forbundslands 
Delagtiggjørelse i Monarchiets Fælledsforfatning, og Hol
stenerne m aatte derfor, ved a t indtræde i en saadan,
ubetinget gjøre A fkald paa a t søge deres Regjering
andetsteds end indenfor Monarchiets Grændser; de 
m aatte opgive enhver Tanke om paa Fælledsanliggen
dernes Gebet a t gjøre det Forhold , hvori de staae
udadtil, paa nogen Maade gjældende, allermindst som 
en Trods eller Trudsel. Ere Holstenerne villige hertil, 
da er det jeg anseer det for ønskeligt, at de indtræde 
som anført, og det vil da ifølge min Anskuelse blive
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muligt — efter at der tilbørligt er sondret imellem de 
fælleds og særlige Anliggender, og der med Hensyn til 
førstnævnte iagttages som absolut Regel: Landsdelenes 
Indflydelse udøvet proportionalt til deres resp. Vægt — 
at skabe og dernæst videre udvikle en Forfatning, der 
vil gjøre det danske Monarchi stærkt saavel udad som 
indadtil. Men ville Holstenerne i k k e  give en saadan 
Garanti — en G aranti, der vel nærmest m aatte søges i 
deres Repræsentativforsamlings Udtalelser — da vil det 
neppe blive muligt a t tænke sig Ro i Monarchiets F or
fatningsforhold eller noget virkeligt heldbringende Resultat 
af den Virksomhed, der skal udfoldes, og under saadanne 
Omstændigheder maa da det sidstnævnte af de 2 A lter
nativer indtræde. Idet Omstændighedernes Magt da 
medførte en Organisation — given ved et Unionsforhold 
imellem de tydske og ikke-tydske Landsdele i Monarchiet 
— vilde dette, som et Hele betragtet, neppe lide noget 
Skaar i Magtfylde, hvad enten den for Unionsforholdet 
valgte Basis tilstedede en større eller en mindre In ti
m itet for de respective Parters Samvirken under for- 
skjellige Omstændigheder, imedens den Anledning til 
indre Tvistigheder, som ovenfor er antydet, a f sig selv 
m aatte bortfalde, netop som Følge af den Organisation, 
der traadte i Live.

Det er saaledes udtalt, hvad jeg ifølge min indivi
duelle Opfattelse anseer for ønskeligst under nærmere 
Betegnelse af Forudsætningerne og med Angivelse af 
den Slutning, hvortil jeg formener a t man maa komme, 
naar disse Forudsætninger briste. Med Hensyn til Valget 
imellem de to A lternativer maa det iøvrigt ikke for
glemmes, a t vi staae paa Monarchiets S tandpunkt, og 
a t kun hvad der baader samme bedst, ved a t give det 
sand, indre Styrke, bør vælges. N aar dette Valg med 
velberaad Hu er truffet, da skulle vi vel nok vide at
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finde de rette Midler og Y eie, der føre os til M aalet. 
Hjælp Dig selv, da hjælper Gud Dig!

For a t undgaae at blive misforstaaet maa jeg b e
m ærke, a t naar der i det Foregaaende er bleven brugt 
Betegnelsen »Monarchiets R egjering«, har jeg i Reglen 
ved dette Udtryk kun havt et abstract Begreb for Øie. 
Ifølge den Tankegang, som gaaer igjennem mit Udviklede, 
vil det nemlig være indlysende, at jeg ikke overalt har 
kunnet tænke mig Hs. M ajestæts nuværende Ministerium 
som det ved R oret staaende, thi den faste og bestemte 
Optræden, hvorfor jeg fører Ordet, har Ministeriet hidtil 
ikke lagt for Dagen. Ved denne Yttring er det langtfra 
min Mening a t ville insinuere, a t Ministeriet ikke med 
patriotisk Sind, med varm Følelse for vort Almenvel 
stræber a t naae et tilfredsstillende Resultat, eller a t det 
ikke skulde have havt sine veloverveiede Motiver for 
dets hidtige Handlinger, der jo have ført til den gun
stige Position, vi for Tiden ere i Besiddelse af og hvis 
Betydning jeg noksom liar releveret; men det er min 
Mening, a t den Handlem aade, der karakteriseres ved 
Indrømmelse paa Indrømmelse overfor vore Modstandere, 
er i høieste Grad farlig, og det er med en inderlig 
Overbevisnings Styrke jeg udtaler, at Ministeriets Færd 
vækker Sorg og Bekymring hos A lle, for hvem Be
varelsen af vor Selvstændighed, vor Uafhængighed, vor 
Æ re er det betydningsfuldeste, det uskatterligste Gode. 
Denne Stemning giver sig dagligen tilkjende nær og 
fjern; dens Tilstedeværelse i en udstrakt Grad erfarede 
jeg i den Kreds, hvor jeg ifjor havde den Æ re at blive 
valgt til Repræsentant i Fo lketh inget, og jeg føler selv 
uafbrudt dens Paavirkning i mit eget Bryst ved de 
Lidelser, den foraarsager mig. D et er disse, der efter
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at jeg forgjæves har søgt at dulme dem i mit Indre, 
liave overvundet Modstanden jeg satte dem og for
anlediget min offentlige Fremtræden i de lier givne Be
tragtninger, der nærmest ere knyttede til Grev Sponnecks 
Afhandling. D et er Sagen selv jeg overalt har stræbt 
at holde fo rø ie ;  ere mine Ord faldne skarpt til enkelte 
Sider, da har det visseligen ikke fundet Sted for at 
yttre noget Fornærmende imod Individer eller Samfund, 
men alene fordi jeg efter min bedste Overbevisning ei 
har kunnet betegne min Tanke anderledes end skeet er 
for fuldeligen a t udtrykke, hvad jeg ansaae fornødent. 
Med denne Bemærkning være da disse mine Linier af
sluttede og Publicum overgivne.



~v
1

1859.

V



-

Lokalsamling/håndbog 
08.9655 
Beck, C.
Betragtninger, tildels foranledi 
gede ved Grev Sponnecks Afhand
ling . .. 
ex. 1

    - —  - ■



Historisk bogsamling
08.9655 
Beck, C.
Betragtninger, tildels foranledigede 
ved Grev Sponnecks Afhandling:" Den

19950207 4 326 929 1

126467249




